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1. MEMÒRIA
1.1

OBJECTE

El departament de Manteniment i Serveis Urbans de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
va adjudicar a Benedicto Gestió de Projectes SLP el projecte constructiu de renovació
dels paviments de fusta de l’entorn de l’estany del Parc de la Solidaritat del seu Municipi.
L’àmbit exacte i contingut es desenvolupen en el present projecte.

1.2

ANTECEDENTS

El Parc de la Solidaritat va ser projectat per l’arquitecta Imma Jansana a l’any 1999.
Trobem una ressenya del Parc anterior a la seva construcció, on l’arquitecta diu:
El solar era una illa pràcticament quadrada rodejada per 4 carrers i per tant
accessible en tot el seu perímetre.
Era totalment plana, sense cap element vegetal ni morfologia topogràfica que
li conferís alguna característica especial.
En aquells moments s’havia convertit en un abocador incontrolat.
Havia doncs que conformar tota una nova estructura de sòl per a poder
plantar.
El parc es va pensar com un espai bolcat en sí mateix per eludir la relació
directa amb l’entorn viari.
La topografia del projecte va definir els espais i els recorreguts. S’enfonsa en
un estany rodejat d’una tarima de fusta i de planes de vegetació sobre unes
pendents suaus; s’aixeca en un mirador l’escultura de "La Cata de El Prat" de
Perejaume, situada en una depressió que es transforma en un amfiteatre de
gespa; o es tanca sobre sí mateixa per acollir els jocs infantils.
I aquesta mateixa topografia configura també els quatre accessos.
En quant a la vegetació trobem quatre comunitats botàniques: un espai
dominat per l’alzinar, altre dominat pel pinar, un espai de bosc de ribera i un
altre ocupat por plantes mediterrànies aclimatades (Robínia, Eucaliptus,
xicrandes, ...).
Amb una superfície total de 19.852 m², el Parc de la Solidaritat és un dels parcs
de més grans dimensions del Prat de Llobregat. Consta de tres usos ben definits:
-

Estany navegable de 2.590 m² amb embarcador, quiosc i vetllador
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-

Àrea de jocs infantils desenvolupada a dues alçades (la part més alta amb un
castell de grans dimensions per a nens de 7-12 anys i la part baixa amb jocs
per als més petits)

-

Espais de lleure, de descans i petites activitats culturals amb un petit
amfiteatre per a 150 persones, dintre del qual trobem una escultura d'en
Perejaume

També ofereix recorreguts per camins sinuosos immersors en diferents comunitats
botàniques de caire mediterrani amb 25 espècies diferents d'arbres; al nord trobem
un espai dominat per l'alzinar, al sud un espai dominat per la pineda, al centre i a la
vora de l'estany un espai de bosc de ribera i a l'est i l'oest espais ocupats per
Robínies, Eucaliptus i Xicrandes entre d'altres.
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1.3

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ

L’àmbit d’intervenció es limita a la renovació dels paviments de fusta del perímetre de
l’estany.

Amb la seva renovació inclourem la restauració dels elements portants, inclòs els que
s’hi puguin trobar sota l’aigua de l’estany i els elements necessaris per resoldre els
perímetres amb la resta d’espais annexes afectats per la intervenció.
Amb més detall, el projecte ha d’incloure:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

La substitució fustes del paviment de l’entorn del llac.
La substitució fustes de l’estructura portant d’aquests paviments.
La restauració i consolidació dels elements portants.
La substitució de revestiments de folre de fusta dels perímetres de
l’estany.
El sanejament de pilars de formigó.
El sanejament de bigues de formigó.
El sanejament de l’estructura metàl·lica.
La recol·locació del mobiliari urbà afectat.
La retirada d’elements vegetals (soca d’arbre).
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1.4

La protecció de parterres i substitució d’elements afectats per a les obres
dins de l’àmbit d’intervenció trobem els paviments de fusta originaris del
projecte de 1999 i els paviments de l’entorn del bar-restaurant “John
Duck” corresponent a una concessió administrativa.

ESTAT ACTUAL

Respecte de l’estat actual, ens referirem a diferents elements, com:
-

-

La fusta.
Elements de jardineria.
Elements de mobiliari.
Encintats i paviments.
Altres elements singulars.

1.4.1 LA FUSTA
Tota la fusta es de pi tractat en autoclau. No tenim constància sobre el nivell de
qualitat del seu tractament (hi ha 5 classes de tractament).
Aquests tractaments li confereixen a la fusta una bona durabilitat. Estan fonamentats
en la esterilització i destrucció de microorganismes en matèries abans vives, per
evitar la degeneració d’aquestes.
En aquest cas, els tractaments en autoclau serveixen per a incrementar la vida útil
de les fustes d’aquests paviments.
La fusta dels paviments ha resistit força bé el pas del temps, tot i que presenta danys
derivats dels punts de fixació i desajustos dels acabats de límit.
La fusta que correspon als folres de perímetre, i que treballa submergida parcialment
a l’aigua ha evolucionat amb un grau de degradació important.
Molta d’aquesta fusta ja ha desaparegut i la que queda col·locada s’hi troba en un
estat avançat de degradació.
En general, tot i que els tractaments en autoclau li confereixen durabilitat a la fusta,
no son tant efectius en fusta de pi per col·locar-se dins de l’aigua.
La fusta del pont, donat que treballa estructuralment amb llums entre recolzaments
molt més àmplies que les tarimes de paviment, es presenta amb seccions o
escairades més elevades.
Tampoc s’hi troba dins de l’aigua, raó per la que l’estat de conservació es
raonablement correcte, tot i que s’aprecia un cert desgast de superfície exterior de
la mateixa fusta.
Respecte de la fusta de l’entorn del bar-restaurant, el sistema constructiu es diferent,
degut segurament a que la seva col·locació no correspon amb el projecte de
paviments del llac.
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No obstant, aquesta fusta es pot llegir com una continuació natural de la de l’entorn
del llac, aspecte que es vol mantenir.
Al reportatge fotogràfic es poden veure detalls de l’estat dels paviments de fusta i
dels elements estructurals que complementen i corroboren les descripcions.
1.4.2 ELEMENTS DE JARDINERIA
Els elements de jardineria afectats o incorporats a l’entorn de les actuacions, i que
com a conseqüència de les mateixes, poden patir deterioraments es limiten a
praderes arbustives de zones humides i dos arbres de l’entorn del bar-restaurant.
Concretament, referit a l’arbrat, l’ocupació del bar ha anat ocupant els espais
immediats dels entorns dels arbres. Actualment, un dels arbres principalment,
presenta una cobertura de la terra del seu entorn immediat que a llarg termini
ocasionarà un desenvolupament deficitari de creixement de l’arbre.
Altres elements de jardineria presenten un bon aspecte, però es previsible que el
desenvolupament de les obres els hi afecta en part, raó per la que cal incloure al
projecte uns treballs de reposició.
1.4.3 ELEMENTS DE MOBILIARI
Els elements de mobiliari estan en un estat raonablement correcte, amb algunes
observacions que cal considerar.
Els bancs presenten uns taulons de fusta que son susceptibles de millora, i a la base
dels peus (de passamà massís d’acer) aprecien degradació, manca de protecció de
pintura i presencia de rovell.
Caldrà desmuntar aquests elements i traslladar-los als magatzems de manteniment,
on els mateixos serveis duran a terme la neteja i restauració. El projecte haurà de
preveure el desmuntatge, trasllats i recol·locació, que es preveu en els mateixos
punts o localitzacions existents.
1.4.4 ENCINTATS I PAVIMENTS
Respecte als encintats, construïts amb peces prefabricades de formigó, trobem dos
deficiències genèriques, que corresponen a:
-

Encintats moguts i desalineats per efecte de les arrels d’un plàtan existent.

-

Encintats que poden ser moguts per l’acció de desmuntatge i nova implantació
dels paviments. Aquesta previsió ha de ser tinguda en consideració pel
projecte.

1.4.5 ALTRES ELEMENTS SINGULARS
L’ accés frontal al bar presenta un estat molt degradat i la seva configuració es
desordenada. Al projecte es plantejarà una solució més endreçada, aprofitant per
millorar les condicions dels arbres ubicats en aquesta zona.
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Al perímetre dels paviments existeixen uns elements de senyalització lumínica, molt
petits i amb tecnologia LED.
El projecte inclourà la reubicació d’aquests elements en la seva mateixa funcionalitat
actual i la substitució dels elements que hagin sofert algun dany com a conseqüència
de l’obra.

1.5

PROPOSTA

Resulta un imperatiu bàsic de projecte desenvolupar la millora dels elements sense
modificar la imatge arquitectònica i de disseny dels elements sobre els que s’hi pretén
actuar.
D’aquesta manera els principis considerats en el desenvolupament de la proposta son
els següents:
1.5.1 PAVIMENTS DE FUSTA
Es proposa una neteja i revisió dels elements estructurals d’acer galvanitzat.
Corregint elements deteriorats (apreciem alguns per la seqüència fotogràfica).
Es proposa reproduir l’entramat de bastidors de fusta amb una modificació consistent
en definir la mínima dimensió de les corretges amb 60 mm d’ample per millorar
l’estabilitat i ordre de la fixació amb visos de les planxes de superfície.
Tots els encontres de peces dels bastidors aniran recolzats sobre l’estructura d’acer
o es resoldran amb peces especials d’acer galvanitzat. En tot cas restarà prohibida
qualsevol connexió amb un sol sistema de visos.
La fusta dels bastidors serà de pi de primera qualitat tractat amb autoclau classe IV,
adequada per a utilització en exteriors en contacte amb la terra, aigua dolça i en
entorns d’humitat.
La fusta del paviment de tarima serà de Iroko, amb certificats medi ambientals
expedits (certificats FSC i PEFC).
La utilització de l’iroko esdevé de la necessitat d’obtenir una fusta homogènia, del
mateix aspecte en tota la seva cara visible. Com que hi ha trams de fusta en contacte
amb l’aigua, desestimem el pi per fer servir una fusta tropical que presenta un bon
comportament en aquestes condicions.
Les fixacions de la tarima amb els bastidors es duran a terme amb visos d’acer
inoxidable.
En el cas del pont, com presenta un bon estat de conservació, no es farà cap
modificació.
En determinades zones, l’entramat de fusta sobrepassa la zona del llac i es recolza
parcialment sobre terreny. En aquests casos, la col·locació es farà igualment sobre
llates o bastidors de fusta a l’autoclau, però fixada sobre terreny amb bases de
formigó amb passadors encastats. Tota la zona sota la tarima s’omplirà amb grava
granítica 20-40 sobre una base de geotèxtil de polipropilè de 200 gr/m2.
Es deixaran punts de drenatge d’aquesta base de granulat que permeti un correcte
assecatge, deixant sortides cap a l’interior del llac.
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1.5.2 RESTAURACIÓ ESTRUCTURAL
Una vegada buidat el llac i desmuntats els elements de fusta, es procedirà a la
reparació estructural, que consistirà en:
-

Durant les operacions de desmuntatge, es revisaran els sistemes constructius
emprats i les hipòtesis de projecte als efectes de confirmar la seva validesa,
tant pel que fa a configuració com pel que fa a dimensions.

-

Efectuar una neteja intensa dels elements i entorns, amb especial atenció als
nusos de recolzament dels bastidors.

-

Efectuar una revisió exhaustiva i complerta de possibles lesions, ja sigui en
elements de formigó (murs i pilars rodons), com en elements d’acer
galvanitzat, a partir dels quals es planificaran els treballs de reparació, que
quedaran definits per la Direcció d’Obra en resposta al resultat de l’estudi de
lesions.

-

La revisió inclourà un informe pericial de l’estat de les fixacions que no es
desmunten (UPN amb mur, etc.) als efectes de validar la seva conservació o
incloure la corresponent substitució segons sistemes i requisits que determini
la Direcció de les Obres.

-

Amb el resultat de la revisió pericial es procedirà a confirmar les supòsits de
projecte als efectes de continuar amb l’execució de les mateixes o d’incloure
les accions que recomani l’informe pericial.

-

En paral·lel a la preparació a taller del material de fusta i les reparacions dels
elements estructurals d’acer, es procedirà a reparar fissures, esquerdes,
trencaments, etc. dels elements de formigó armat.

-

Per aquestes reparacions es faran servir repicats, raspallats, productes de
passivat d’armadures i reparadors amb morters especials hidròfugs, d’alta
capacitat i sense retracció, imprimació de resines, etc.

-

Caldrà efectuar els drenatges de las bases de granulat dels trams de
paviments de fusta sobre terreny.

1.5.3 ELEMENTS DE JARDINERIA
Trobem dos arbres propers a l’accés principal del bar-restaurant. Cal millorar l’entorn
d’aquests arbres, permetent un reg adequat i una oxigenació correcta.
Durant els treballs de pavimentació a l’entorn dels arbres, es prendrà cura de
reservar i protegir el sistema radicular, posant l’acció, en cas de conflicte, en la
modificació dels sistemes previstos per la pavimentació seguint les instruccions
NTJ03E: protecció d’elements vegetals en treballs de construcció.
En tot cas, caldrà una consulta específica cap a la Direcció d’Obra al realitzar els
treballs d’aquests entorns.
Durant l’execució dels treballs de instal·lació de paviment de fusta i correcció de
vorades d’encintat de formigó, es poden produir danys a la vegetació.
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En aquest cas, caldrà corregir les afectacions, afegir terra vegetal de jardineria
segons NTJ07A, llaurar i fresar i ressembrar en cas de tapitzants i subministrar i
plantar arbustiva quan correspongui.

1.5.4 ELEMENTS DE MOBILIARI
No es preveu cap modificació dels elements existents.
En tot cas aquests elements han de ser retirats provisionalment per efectuar els
treballs previstos a projecte.
El mobiliari retirat es traslladarà als magatzems municipals per a la seva neteja i
restauració.
A la finalització de l’obra, caldrà retornar aquests elements a l’obra i procedir a la
nova col·locació amb els mateixos sistemes i elements en que s’hi troben a l’inici dels
treballs.

1.5.5 ENCINTATS I PAVIMENTS
Existeixen alguns trams d’encintat amb peces de formigó prefabricat que actualment
es veuen mogudes per l’acció de arrels d’arbrat. Aquestes peces o d’altres que puguin
ser mogudes o danyades durant els treballs de configuració dels paviments de fusta,
s’hauran de recol·locar correctament.
En cas de manca de peces, caldrà subministrar altres de la mateixa dimensió, aspecte
i característiques de qualitat.
Per la col·locació de les peces de paviment al entorn dels arbres es prohibeix
taxativament provocar danys al sistema radicular dels arbres. Per aquest motiu, les
solucions provindran de la modificació dimensional de les peces als efectes de fer-les
compatibles amb les alineacions requerides i la compatibilitat amb les arrels dels
arbres.
Mai es podran formigonar els entorns de les arrels sense prèviament haver garantit
l’espai per el futur creixement dimensional de les arrels i l’oxigenació correcta.

1.5.6 FUSTA PERIMETRAL
La fusta perimetral del llac serà substituïda per les lames de fusta d’Iroko que formen
el paviment del entorn del llac.
Durant el desmuntatge del paviment, s’haurà de realitzar una inspecció i retirada
amb cura de les lames que presentin millor estat de conservació per la seva posterior
col·locació al perímetre del llac.
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1.5.7 ACCESSIBILITAT
Tot l’àmbit de la passarel·la pavimentada amb fusta es accessible segons normatives
actuals.
Davant de l’accés principal del bar-restaurant, la solució de graonat i rampa actual
es desordenada i no dona compliment normatiu d’amplades de pas i girs en replans,
etc.
Per aquesta raó, s’inclou una proposta de modificació que permeti resoldre aquesta
situació.
El bar-restaurant presenta dos punts amb condicions d’accessibilitat que figuren als
plànols de proposta.

Sant Just Desvern, novembre 2019
L’autor del projecte

Fernando Benedicto Dumall
Benedicto Gestió de Projectes SLP
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2.1

NORMATIVA D’APLICACIÓ
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ANNEX 2.1

NORMATIVA D’APLICACIÓ

Donat que es tracta d’una intervenció de reparació de paviments, el projecte proposa
donar compliment als requeriments que li siguin d’aplicació tenint en compte l’estat
actual i a avançar en la millora de les dotacions que millorin les condicions
d’accessibilitat.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació,
que es desplega amb el Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la
resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE,
CEI, CEN.
ÀMBIT GENERAL
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada
pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.105 i la Ley 8/2013 (BOE
27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi
tècnic de l’edificació, en materia d’accessibilitat i no discriminació a persones con
discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013,
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i
sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O.
14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
ACCESSIBILITAT
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95
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CTE DB SUA 9 Accessibilitat
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
2.1.1 CTE
CTE DB Secció SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes
1 Lliscament dels sòls
Totes les zones del projecte son zones exteriors, per tant, tots els paviments
tindran una classe 3.
2 Discontinuïtats al paviment
No aplica.
3 Desnivells
Tots els desnivells de projecte son inferiors a 55 cm.
4 Escales i rampes
4.2 Escales d’ús general
4.2.1 Esglaons
En trams rectes, la petjada mesurarà 28 cm com a mínim. El frontal mesurarà
13 cm com a mínim i 17,5 cm com a màxim. Les mesures de les escales de
projecte són les següents:
Escales entrada bar
H= 38 cm
C= 15,5 cm
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm → 2x15,5 + 38 = 69
Escales embarcador
H= 36 cm
C= 15,5 cm
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm → 2x15,5 + 36 = 67
Les escales es construeixen de forma que la petja i la contrapetja siguin
perpendiculars, complint així amb el punt 4.1.2.2 del SUA-1.
4.2.2 Trams
Tots els graons d’una mateixa escala tenen la mateixa contrapetja en tot el
recorregut i, es compleix també la condició del punt 4.2.4.3 pel qual tots els
trams rectes d’escala tindran la mateixa petja.
L’amplada mínima per escales per a la resta de casos amb una ocupació de
més de cent persones és d’1 metre segons taula 4 del CTE-DB-SUA.
L’ample útil mínim de l’escala es mesurarà entre la paret i la protecció, sense
descomptar passamans, sempre i quant aquests no sobresurtin més de 12cm.
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En el cas que ens pertoca l’ample de l’escala del bar es de 3m i en el cas de
la del embarcador, de 3,05m. Aquesta mesura quedarà sempre lliure
d’obstacles.
4.3 Rampes
4.3.1 Pendent
El projecte disposa de quatre itineraris amb pendent:
-

Rampa accessible d’accés al bar amb pendent de 8%.
Rampa 9,2%.
Rampa al costat del porxo amb pendent de 2%. (Segons el CTE, al
tenir pendent inferior al 4% no es considera rampa).
Rampa 12%.

Excepte a la rampa accessible, no es necessari passamans ja que salven una
alçada inferior a 55 cm.
RAMPA ACCESIBLE
Trams
La longitud del tram de la rampa accessible es de 3,87 m, sent 9 m el màxim
permès per normativa.
El tram es recte amb una amplada de 1,50 m.
Passamans
La rampa disposa de doble passamà en ambdós costats, primer passamà a 65
cm i l’altre a 90 cm d’alçada. El passamà es prolonga 30 cm horitzontalment
ja que la rampa excedeix els 3m de longitud i disposa de protecció lateral de
fusta de 10 cm d’alçada.
2.1.2 Accessibilitat
CTE DB Secció SUA 9 Accessibilitat
Itinerari accessible:
Espai de gir – Diàmetre Ø 1,50 m davant entrada local i al principi i final de la
rampa.
Passos – Amplada lliure de pas = 1,35 m > 1,20 m.
Codi d'accessibilitat de Catalunya Decret 135/1995
La proposta d’itinerari adaptat amb rampa compleix amb les condicions del
punt 1.1 i 1.2 del Annex 1 del codi d’accessibilitat:
-

L'amplada útil de pas és de 1,50 > 0,90 m.
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-

Pendent longitudinal: 8% (tram de 3,87 m)
Trams d'entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim.

-

A l'inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d'1,50 m de
llargada com a mínim.

-

La rampa disposa de baranes a ambdós costats, a una alçada de 0,90
m.

-

Els passamans de la rampa tenen un disseny anatòmic que permet
d'adaptar la mà, amb una secció de tub rodó de 5 cm de diàmetre,
separat 4 cm dels paraments verticals.

-

La rampa esta diferenciada amb il·luminació encastada.

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

2.2 PRESSUPOST
L’ADMINISTRACIÓ

PER

A

CONNEIXEMENT

DE
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ANNEX 2.2
PRESSUPOST PER A CONNEIXEMENT DE
L’ADMINISTRACIÓ
El pressupost per al coneixement de l’administració és de:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)
DESPESES GENERALS (13%)
SUBTOTAL
21% IVA
TOTAL IVA INCLÒS

128.730,82 €
16.735,01 €
7.723,85 €
153.189,68 €
32.169,83 €
185.359,51 €
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1. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA
1.1 CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

Els diferents DBs del CTE determinen quins control de qualitat s'han de realitzar
basant-se en les següents fases:
-

Control de recepció d'obra.
Control d'execució.
Control de l'obra acabada.

1.2 DECRET 375/88

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament
del Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1
de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en
l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16
d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de
juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar
que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Pot, en conseqüència,
establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la
definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les
prescripcions contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat
del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat
s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos,
anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin
a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i
proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del
promotor.
Aniran a càrrec del constructor les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat
de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa
en el termini mínim segons el tipus de prova realitzada. El constructor es compromet
a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin
per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard
en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà
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responsabilitat exclusiva del constructor, i en cap cas imputable a la Direcció
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució
si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot
comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades
en compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de
rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per
la Direcció Facultativa.
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir
amb els requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE
22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.

2. CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

-

Prescripcions sobre els materials: CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes
que s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu
subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les
garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el
mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig,
i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment.

-

Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra: CONTROL D’EXECUCIÓ
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés
d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la
seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i
manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat,
criteris d’acceptació i rebuig.

-

Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat: CONTROL DE L’OBRA
ACABADA
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per
comprovar les prestacions finals de l’edifici.
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El Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de
controls, que són els següents:
-

-

Pels materials:
-

INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i
sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels
productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en
projecte.

-

ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que
estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris
establerts en el projecte o indicats per la DF.

Unitats d’obra:
-

VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es
comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte.

-

PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts
d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les
ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.

3. LLISTAT
REALITZAR

DE

PROVES

I

CONTROLS

A

Per la tipologia i les dimensions de la obra, el control de qualitat es centrarà en la
obtenció del certificats del diversos materials, no obstant això, es farà un assaig a
les estructures d’acer galvanitzades.

3.1 ASSAIGS

3.1.1. ACER
Assaigs de verificació de micres del galvanitzat.

3.2 CERTIFICATS

El control dels materials es farà mitjançant:
-

El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim
contindrà els següents documents:
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-

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat:
-

-

Certificat de garantia emès pel fabricant.
Fitxa tècnica.
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el
marcat CE.

El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat:
-

Document d’Idoneïtat Tècnica Europeu (DITE) o altre.
Certificacions ambientals: Certificat PSC i PEFC (la fusta).

Es demanaran certificats de tots els materials, en especial de:
-

Procedència de l’acer laminat.
Fusta de Iroko.
Peces d’ancoratge especials: Estreps Simpson Strong-Tie.
Cargols d’acer inoxidable tipus A4.
Lluminàries.

4. PRESSUPOST

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Presupuesto E1923- PARC SOLIDARITAT- CQ

Capítulo

01

CONTROL DE QUALITAT

1 J89X2102

TOTAL

Capítulo

u

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o
superior a 15 (P - 1)
01.01

13,42

50,000

1

671,00

671,00

EUR

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítulo
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo
01.01
CONTROL DE QUALITAT
671,00
Obra

01

Presupuesto E1923- PARC SOLIDARITAT- CQ

671,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
671,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Presupuesto E1923- PARC SOLIDARITAT- CQ
671,00
671,00

euros
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1. MEMÒRIA
1.1

OBJECTE DE L’ESTUDI

El present estudi de seguretat i salut, annex al Projecte, té per objecte determinar les
mesures de seguretat i salut laboral que cal desenvolupar per a la realització dels treballs
que es defineixen al projecte DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE
L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT AL PRAT DEL LLOBREGAT, i es redacta d'acord
amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna
compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret.
D’acord amb aquest Estudi de Seguretat i Salut, l’empresa contractada per a l’execució dels
treballs, haurà de presentar, abans de l’inici de les obres, el Pla de Seguretat i Salut, que
incorpori i desenvolupi les condicions establertes, segons el seu propi sistema de treball.
La implantació de les seves determinacions i el seu seguiment serà labor dels tècnics
responsables de l’empresa a l’obra, sota el seguiment i control del coordinador de seguretat
i en el seu cas dels tècnics de la Direcció Facultativa.
El present Estudi de Seguretat es dirigeix a totes les possibles empreses que intervinguin
en el desenvolupament de les obres. Es preveu que poden participar, a més del
contractista principal, diferents empreses subcontractistes per a desenvolupar els treballs
propis de l'obra que es defineix.

1.2
1.2.1

DADES D’INTERÈS
PROMOTOR

Les obres d’urbanització estan promogudes per L’AJUNTAMENT DEL PRAT DEL
LLOBREGAT (Manteniment i Serveis), que son els que encarreguen la redacció del present
Estudi Bàsic de seguretat i salut, com a promotors de les obres.
1.2.2

REDACTOR DEL PROJECTE

Aquest estudi es redacta seguin les determinacions del projecte DE RENOVACIÓ DEL
PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT AL PRAT
DEL LLOBREGAT, redactat per BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES, S.L.
1.2.3

REDACTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT

L'estudi de seguretat i salut ha estat redactat per BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES, S.L.
1.2.4

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I SITUACIÓ.

Les obres a realitzar consisteixen en:
- Retirada de mobiliari existent per la posterior col·locació.
- Desmuntatge del paviment de fusta, pont i fusta perimetral del llac.
- Demolició parcial de vorera existent.
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- Restauració estructural del mur de formigó, pilar i estructura d’acer sota el
paviment existent.
- Excavació de rases i terres
- Realització del nou paviment i fusta perimetral del llac.
- Treballs d’instal·lació elèctrica
- Col·locació de mobiliari
Les obres s’efectuaran de manera que l’accés al parc per l’avinguda de Pompeu Fabra
quedarà provisionalment tallat. Els altres accessos al parc seguiran en funcionament. Es
tancarà perimetralment l’àmbit d’actuació, durant el transcurs de les obres, quedant
prohibida l’entrada a qualsevol persona aliena a l’obra al entorn del estany.
Durant tot el procés d’execució de les obres s’instal·larà una senyalització vertical de
tràfic indicant la situació de la obra. El pas de vianants davant l’accés de l’Avinguda de
Pompeu Fabra quedarà provisional
1.2.5

PRESSUPOST DE PROJECTE

El pressupost d’execució material de l’obra, segons estimació del projecte arquitectònic
ascendeix a un total de:
Pressupost d’execució material de l’obra
1.2.6

128.489,62 €

TERMINIS D’EXECUCIÓ

El termini estimat per a la realització del total de l’obra, es calcula en 4 mesos
1.2.7

MÀ D’OBRA PREVISTA

Segons el desenvolupament dels treballs, el total de persones treballant a l’obra serà
variable.
Es preveu que a més del contractista principal de l’obra civil, s’incorporin, en determinats
moments de les obres, els contractistes de diferents conceptes subcontractats i empreses
de serveis.
La previsió del màxim número de treballadors coincidint durant l’execució de l’obra civil
la situem en 5 persones (inclòs el personal d’empreses subcontractades esmentats).
Aquest màxim pot incrementar-se fins a 8 persones a les fases de coincidència de
diferents industrials de les companyies de serveis.
Aquesta previsió haurà de ser revisada pel contractista en el seu Pla de Seguretat.
1.2.8

INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS

El projecte no disposa d’informació dels serveis existents, per tant, caldrà que el
contractista s’assabenti de forma directa de totes les xarxes de serveis que siguin
presents al perímetre del solar per protegir-les del pas de vehicles pesats en operacions
de càrrega i descàrrega a més de les operacions necessàries per l’execució de les
possibles nous serveis.
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A més d’aquestes afectacions, es produiran especials interferències amb:
-

Especial perill de maniobres per entrades i sortides de maquinària i camions a
l’entorn de l’obra.

-

Especial perill de moviment de personal en l’entorn de l’obra.

1.2.9

UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA

Per a la construcció del total de les obres es desenvoluparan les següents unitats
constructives diferenciades:
-

Excavació de terres.
Enderroc d’elements.
Reblerts de terres.
Restauració estructural d’elements de formigó i acer.
Desmuntatge de paviments.
Paviments.
Instal·lació elèctrica.
Equipament i mobiliari.

1.3

PREVENCIÓ INICIAL DELS RISCOS PROFESSIONALS

1.3.1

AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS

Al present apartat es realitza l’anàlisi i avaluació inicial des riscos, tal com ho demana el
Reial Decret 1627/ 1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció. Article 5.
En matèria d’identificació i avaluació dels riscos, s’assigna la probabilitat amb la qual pot
ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com:
Probabilitat baixa
Probabilitat mitja
Probabilitat alta

B
M
A

S’avaluen les conseqüències o danys que es poden produir, que poden ser:
Lleugerament danyós o d’incidència baixa
Danyós o d’incidència mitja
Extremadament danyós o d’incidència alta

B
M
A
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QUALIFICACIÓ DE LES CONSEQÜÈNCIES PREVISIBLES
VALORACIÓ DE LES CONSEQÜÈNCIES
AVALUACIÓ DEL DANY
BAIX

MIG

ALT

BAIXA

RISC
TRIVIAL

RISC
TOLERABLE

RISC
MODERAT

MITJA

RISC
TOLERABLE

RISC
MODERAT

RISC
IMPORTANT

ALTA

RISC
MODERAT

RISC
IMPORTANT

RISC
INTOLERABLE

1.3.2

LLISTA D’ACTIVITATS I RISCOS

1.3.2.1

PARTIDES D’OBRA

DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS O MECÀNICS D'UN ELEMENT EN ALÇADA
PROBABILITAT

DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

2

3

6

X

X

Proyecció violenta de partícules (trencament de runes per
impacte o aplicació de martells pneumàtic s)

1
2

Cops amb objec tes o eines
Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

1
3

Pols ambiental

3
1
3
2

Contactes tèrmic s (oxitall, etc . )
Exposició a contactes el+ectrics (directes e indirectes)

X

X

2

4

X

X

X
6

1

3

3
3
2

X

4

X

X

3

X

X

X

X

6
2

X

X
6

2

X
X

2

2

2
1

2

2

1

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)
Inhalació o ingesta de substànc ies nocives (pols, gasos,
etc.,.)

3

2

Vibracions per manipulació de martells pneumàtics, espadons,
etc.)

X

2

2

Soroll de maquinària (compressors, martells, espadons, etc.)

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

2

PROTEC.
INDIV

X

ALT

X

MIG

X

1

BAIX

6

ALT

3

MIG

2

Caiguda d'objectes per manipulació o per efectes de càrrega i
transport (manipuilac ió de runa)

ALT

Caigudes de persones a diferent nivell (treballs en alçada)

BAIX

2

MIG

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, plataformes de treball inestables, etc .)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT DE QUE
OCORRI

X

X
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DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS

2

1

2

Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

1

2

Soroll de maquinària (compressors, martells, espadons, etc.)

3

Pols ambiental

3

3

PROTEC.
ESPECIALS

PROTEC.
INDIV

PROTEC.
COLECT.

X

X
6

X

3
2

3

X

2

1

PROTECCIONS

X

2

1

Vibracions per manipulació de martells pneumàtics, espadons,
etc.)

X

2

X

X

2

6

X

DEMOLICIÓ I DESMUNTATGE PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI,
SENYALITZACIÓ, LLUMENERES, ETC.)
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

3

6

X

X

1
2

Cops amb objec tes o eines
Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

1
3
2

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

3

X

X

2

4

X

X

2
6

2
3

Exposició a contactes elèctrics (directes e indirectes)

2

3

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

2

3

1

X

2

X
6

2

2

2

X

2

2

Contactes tèrmic s (oxitall, etc . )

Inhalació o ingesta de substànc ies nocives (pols, gasos,
etc.,.)

X

2
1

1

Vibracions per manipulació de martells pneumàtics, espadons,
etc.)

X

2

2

Soroll de maquinària (compressors, martells, espadons, etc.)
Pols ambiental

2

PROTEC.
INDIV

2

Proyecció violenta de partícules (trencament de runes per
impacte o aplicació de martells pneumàtic s)

ALT

X

MIG

X

1

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

BAIX

2

Caiguda d'objectes per manipulació o per efectes de càrrega i
transport (manipuilac ió de runa)

ALT

2

Caigudes de persones a diferent nivell (treballs en alçada,
desconexions, càrrega, etc .)

MIG

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, plataformes de treball inestables, etc .)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

BAIX

1

Proyecció violenta de partícules (trencament de runes per
impacte o aplicació de martells pneumàtic s)

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

ALT

MIG

ALT

2

BAIX

MIG

BAIX

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, etc .)

NO
TOLERABLE

ESTIMACIÓ DEL RISC

PERILL IDENTIFICAT

ALT

DIMENSIÓ
DANYS

MIG

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

4

2

X

X
X

X

6

X

X

6

X

X

X

X
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EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ DE TALUSSOS
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

X

Despreniment de terres (sobrecàrregues o inestabilitat de
talussos, proximitat de càrreges en cotes superiors, etc.)

2

3

6

X

X

X

Caiguda d'objectes per manipulació o per efectes de càrrega i
transport (manipuilació de runa)

2

3

6

X

X

X

X

X

X

Proyecció violenta de partícules (de corriment de terres,
operacionsd e càrrega, etc.)

MIG

1

Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular o inestable, zones de pas, bases mal
anivellades, etc.)
Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

2

2
2

X

3
6

1

6

2

Soroll de maquinària (compressors, martells, espadons, etc.)

3

Pols ambiental

3

2
6

X

3

X

Exposició a condicions ambientals extremes

1

2

2

X

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

Vibracions per manipulació de martells pneumàtics, espadons,
etc.)
Exposició a contactes elèctrics (directes e indirectes)

3

Inhalació o ingesta de substàncies nocives (pols, gasos,
etc.,.)

6
3

2

3

1

6

2

X

X

3

2

X

X

X

X

X

X

ENTIBACIONS
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

3

6

X

X

1
2

Cops amb objec tes o eines
Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

1

Inundacio localitzada

1

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

3

X

X

2

4

X

X

2

2
3
2

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

2

X

2

2
2

Atrapaments emb màquines o eines

2

PROTEC.
INDIV

2

Proyecció violenta de partícules (trencament de runes per
impacte o aplicació de martells pneumàtic s)

ALT

X

MIG

X

1

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

ALT

2

Caiguda d'objectes per manipulació o per efectes de càrrega i
transport (manipuilac ió de runa)

BAIX

2

Caigudes de persones a diferent nivell (treballs en alçada,
desconexions, càrrega, etc .)

MIG

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, plataformes de treball inestables, etc .)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

2

1

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

X

X

2
1

PROTEC.
INDIV

X

ALT

X

1

MIG

6

ALT

3

BAIX

2

ALT

Caigudes de persones a diferent nivell (treballs en alçada)

BAIX

2

MIG

caigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, accés a l'excavació, etc.)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X
4

X

X

3

X

X

2

2

X
4

3

X
6

X

X

X
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EXCAVACIÓ DE TERRES A MÀQUINA EN RASES
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

2

3

6

X

X

X

Caigudes a l'interior de la rasa (manca de senyalització,
protec ció o iluminació)

2

3

6

X

X

X

Caiguda d'objectes per manipulació o per efectes de càrrega i
transport (manipuilac ió de runa)

2

3

6

X

X

X

X

X

X

Proyecció violenta de partícules (de corriment de terres,
operacionsd e c àrrega, etc.)
Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular o inestable, zones de pas, bases mal
anivellades etc )
Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

1

2

2
2

X

3
6

1

6

2

Soroll de maquinària (compressors, martells, espadons, etc.)

3

Pols ambiental

3

2
6

X

3

X

Exposició a condicions ambientals extremes

1

2

2

X

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

Vibracions per manipulació de martells pneumàtics, espadons,
etc.)
Exposició a contactes elèctrics (directes e indirectes)

3

Inhalació o ingesta de substànc ies nocives (pols, gasos,
etc.,.)

6
3

2

3

1

6

2

X

X

3

2

X

X

X

X

X

X

REBLERTS DE TERRES EN GENERAL
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

2

3

6

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecció violenta de partícules (trencament de runes per
impacte o aplicació de martells pneumàtics)

1

Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular o inestable, zones de pas, bases mal
anivellades, etc.)

2

2
2

PROTEC.
INDIV

Caiguda d'objectes per manipulació o per efectes de càrrega i
transport (manipuilació de terres i caixes de camions, etc.)

ALT

X

MIG

X

1

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

BAIX

2

ALT

2

Caigudes de persones a diferent nivell (treballs en alçada,
desconexions, càrrega, etc.)

MIG

caigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, plataformes de treball inestables, etc.)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

2

1

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

X

X

2
1

PROTEC.
INDIV

X

ALT

X

1

MIG

X

BAIX

6

ALT

3

MIG

2

Despreniment de terres (sobrecàrregues o inestabilitat de
talussos, proximitat de càrreges en c otes superiors, etc.)

ALT

Caigudes de persones a diferent nivell (treballs en alçada)

BAIX

2

MIG

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, accés a l'excavació, etc.)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X

3
6

6

X

Accidents per conducció sobre terrenys embassats sobre
enfangats ( obstrucció, projecció d'objectes)

2

Cops amb objectes o eines
Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

1

4

2
2

Atrapaments emb màquines o eines

2

2

Abocaments fora de control, en el lloc no adequat, amb
arrossegaments o desprendiments

1

2

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

2

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

2

2

X
4

2

X

X

2

X

X

2

X
4

3

X
6

X

X

X
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CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

3

6

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular o inestable, zones de pas, bases mal
anivellades, etc.)

2

2
2

PROTEC.
INDIV

2

Proyecció violenta de partícules (trencament de runes per
impacte o aplicació de martells pneumàtics)

ALT

X

1

MIG

X

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

BAIX

2

Caiguda d'objectes per manipulac ió o per efectes de càrrega i
transport (manipuilació de terres i caixes de camions, etc.)

ALT

2

Caigudes de persones a diferent nivell (treballs en alç ada,
càrrega, etc.)

MIG

caigudes al mateix nivell (c aminar sobre runes, terrenys
irregulars, plataformes de treball inestables, etc.)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X

3
6

6

X

Accidents per conducció sobre terrenys embassats sobre
enfangats ( obstrucció, projecció d'objectes)

2

Cops amb objectes o eines
Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

1

2

2

1
2

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

2

X
4

2

Trepitjades sobre objectes puntxants

X

2

2

X

X
4

3

X
6

X

X

X

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

2

3

6

X

X

X

Caiguda d'objectes per manipulació o per efectes de càrrega i
transport (manipuilac ió de runa)

2

3

6

X

X

X

X

Proyecció violenta de partícules (muntatge encofrats,
apuntalamants, etc.)

2

PROTEC.
INDIV

X

ALT

X

1

MIG

X

BAIX

6

ALT

3

MIG

2

Despreniment de terres (sobrecàrregues o inestabilitat de
talussos, proximitat de càrreges en c otes superiors, etc.)

BAIX

Caigudes de persones a diferent nivell (caigudes dns
d'exc avació, rases, etc.)

ALT

2

MIG

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre terrenys irregulars,
ensopegades, etc .)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

4

2
2

Atrapaments emb màquines o eines
Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

2

X

1

2

3

Sobre esforços (sustentació peçes pesades, encofrtas,
armadures, etc.)

1

2

2

X

Exposició a condicions ambientals extremes

1

2

2

X

Torç edures i/o Trepitjades sobre objetes puntxants o
inestables

2

Cops amb objec tes, maquinària i/o eines
Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

Exposició a condicions ambientals extremes

1

Exposició a contactes elèctrics (directes e indirectes)

1

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)
Inhalació o ingesta de substànc ies nocives (pols, gasos,
etc.,.)

2
2

X

2

1

X

3

3

3
2

X

X

1

2
1

4

6
2

X

X

X

X

X

X
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EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

3

6

X

X

2

6

6

X

X

Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

1

Exposició a contactes elèctrics (directes e indirectes)

1

2

2

Soroll de maquinària (compressors, martells, espadons, etc.)

3

Pols ambiental

3

X

2
3

2

X
6

3

X

1

2

2

X

Exposició a vibrac ions (maquinària, etc.)

1

2

2

X

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

3

2

6

X

6

X

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

2

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objec tes o eines

2

2

4

X

PROBABILITAT

DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

X

X

X

3

6

X

X

Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular o inestable, zones de pas, bases mal
anivellades, etc .)

2

6

6

X

X

Sobre esforç os (sustentació peç es pesades)

1

Exposició a contactes elèctric s (directes e indirec tes)

1

2

X

2
3

2

Dermatitis per c ontacte amb el ciment

2

2

PROTEC.
INDIV

2

ALT

X

MIG

X

1

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

BAIX

2

Caiguda d'objec tes per manipulac ió o per efec tes de càrrega i
transport (caiguda de terres i pedres en rases i pous,
etc)manipuilació de enc ofrtas i armats, etc.)

ALT

2

Caigudes de persones a diferent nivell (col·loc ac ió d'armats i
enc ofrats, etc . )

MIG

c aigudes al mateix nivell (c aminar sobre runes, terrenys
irregulars, acc és a l'exc avac ió, etc .)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

CONSTRUCCIÓ D'ARQUETES I PERICONS

TOLERABLE

AC TIVITAT

3

X

X

Exposició a condicions ambientals extremes

Projecció de fragments o partícules (vibratges, estera de
materials granulars, etc. )

X

X
3

1

PROTEC.
INDIV

2

Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular o inestable, zones de pas, bases mal
anivellades, etc.)

ALT

X

1

MIG

X

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

ALT

2

Caiguda d'objectes per manipulació o per efectes de càrrega i
transport (manipuilac ió de encofrtas i armats, etc .)

BAIX

2

Caigudes de persones a diferent nivell (col·locac ió d'armats i
encofrats, etc. )

MIG

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, accés a l'excavació, etc.)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X

X
3

X

4

X

X

Exposició a condic ions ambientals extremes

1

2

2

X

Talls per manipulac ió de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

Inhalació o ingestió de substancies nocives (c àustiques,
c orrosives, irritants o al•lergèniques)

1

2

2

x

x

X

X

Atropellament o cops amb vehícles (rec orreguts màquines,
braç os màquines, etc .)

2

Trepitjades sobre objec tes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objec tes o eines

2

2

4

X

3

6

X
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XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS,
DE MATERIAL PREFABRICAT
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

3

6

X

X

Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular o inestable, zones de pas, bases mal
anivellades, etc.)

2

6

6

X

X

Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

1

Exposició a contactes elèctrics (directes e indirectes)

1

2

2

Soroll de maquinària (compressors, martells, espadons, etc.)

3

Pols ambiental

3

X

2
3

2

X
6

3

X

1

2

2

X

Exposició a vibracions (maquinària, etc.)

1

2

2

X

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

Inhalació o ingestió de substancies nocives (càustiques,
corrosives, irritants o al•lergèniques)

1

2

2

x

3

2

6

X

6

X

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

2

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objectes o eines

2

2

4

X

DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

X

x

X

X

PROBABILITAT

3

6

X

X

Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular o inestable, zones de pas, bases mal
anivellades, etc.)

2

6

6

X

X

X

X

X

Sobre esforços (sustentac ió peçes pesades)

1

2
2

Dermatitis per contac te amb el ciment

2

X

2

2

PROTEC.
INDIV

2

ALT

X

MIG

X

1

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

BAIX

2

Caiguda d'objectes per manipulació o per efec tes de càrrega i
transport (caiguda de terres i pedres en rases i pous,
etc )manipuilac ió de enc ofrtas i armats, etc.)

ALT

2

Caigudes de persones a diferent nivell (caigudes en rases i
pous, etc. )

MIG

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, accés a l'excavació, etc .)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

ABOCAMENT DIRECTE DE FORMIGONS AMB CANALETA

TOLERABLE

AC TIVITAT

3

X

X

Exposició a condicions ambientals extremes

Projec ció de fragments o partícules (vibratges, estera de
materials granulars, etc. )

X

X
3

1

PROTEC.
INDIV

2

ALT

X

1

MIG

X

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

BAIX

2

Caiguda d'objectes per manipulac ió o per efectes de càrrega i
transport (caiguda de terres i pedres en rases i pous,
etc)manipuilació de encofrtas i armats, etc.)

ALT

2

Caigudes de persones a diferent nivell (col·locació d'armats i
encofrats, etc. )

MIG

caigudes al mateix nivell (c aminar sobre runes, terrenys
irregulars, accés a l'excavació, etc.)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS

PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X
4

X

Exposició a condicions ambientals extremes

1

2

2

X

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

2

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objectes o eines

2

2

4

X

Projec ció de gotes de formigó als ulls.

2

2

4

X

3

6

X

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

INSTAL•LACIÓ DE CANONADES
ESTIMACIÓ DEL RISC

3

6

X

X

Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular, zones de pas, proximitats de rases, etc .)

2

3

6

X

X

X

x

x

x

Enfonsament de les parets de la rasa (absència de blindatges,
utilitzac ió d'entibacions artesanals de fusta)

1

Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

1

Exposició a contactes elèctrics (interferències amb altres
c analitzacions, directes e indirectes)

1

2

3
2
3
3

Pols ambiental

X

3

2

1

PROTEC.
INDIV

2

ALT

X

1

MIG

X

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

ALT

2

Caiguda d'objectes per manipulació o per efectes de càrrega i
transport (caiguda de tubs, peric ons, etc.)

BAIX

2

Caigudes de persones a diferent nivell (caigudes a rases i
pous, etc. )

MIG

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, accés a l'excavació, etc.)

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

DIMENSIÓ

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X
3

X

X

3

X

X

Exposició a condicions ambientals extremes

1

2

2

X

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

Inhalació o ingestió de substancies nocives (càustiques,
c orrosives, irritants o al•lergèniques)

1

2

2

x

Projecció de fragments o partícules (vibratges, estera de
materials granulars, etc. )

3

2

6

X

Dermatitis per c ontacte del ciment amb la pell

2

2

4

X

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objec tes o eines

2

2

4

X

PROBABILITAT

DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

2

3

6

X

X

Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular o inestable, zones de pas, bases mal
anivellades, etc.)

2

6

6

X

X

Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

1

Exposició a contactes elèctrics (directes e indirectes)

1

2

X

2
3

2

Dermatitis per c ontacte amb el ciment

2

2

PROTEC.
INDIV

Caiguda d'objectes per manipulació o per efectes de càrrega i
transport (caiguda de terres i pedres en rases i pous, etc)

ALT

X

MIG

X

1

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

BAIX

2

ALT

2

Caigudes de persones a diferent nivell (col·locac ió d'armats i
encofrats, etc. )

MIG

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, accés a l'excavació, etc.)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

CONSTRUCCIÓ D'ARQUETES I PERICONS

TOLERABLE

AC TIVITAT

x

X

X
3

X

4

X

X

Exposició a condicions ambientals extremes

1

2

2

X

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

Inhalació o ingestió de substancies nocives (càustiques,
c orrosives, irritants o al•lergèniques)

1

2

2

x

x

X

X

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

2

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objec tes o eines

2

2

4

X

3

6

X
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OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE MITJA I ALTA TENSIÓ

PROTEC.
COLECT.

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS

PROTEC.
INDIV

ALT

BAIX

MIG

ALT

BAIX

MIG

BAIX

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

ESTIMACIÓ DEL RISC

ALT

DIMENSIÓ
DANYS

MIG

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X

X

X

Caigudes de persones a diferent nivell (col·locac ió d'armats i
enc ofrats, etc. )

2

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, accés a l'excavac ió, etc .)

2

Caiguda d'objectes per manipulac ió o per efectes de c àrrega i
transport (caiguda de terres i pedres en rases i pous, etc)

2

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objectes o eines

2

2

4

X

Projecc ió de fragments o partícules (vibratges, estera de
materials granulars, etc. )

Caigudes per descàrregues

2
6

1

X

6

X

6

X

2

X

X

X

X

3

6

X

X

X

2

3

6

X

X

X

2

3

6

X

X

X

1

2
2

Cops amb objectes o eines

6

2

Cremades per arc elèc tric

X

3

1
2

2

2

X
4

X

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

PROTEC.
COLECT.

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS

PROTEC.
INDIV

BAIX

ALT

MIG

BAIX

ALT

MIG

BAIX

NO
TOLERABLE

ESTIMACIÓ DEL RISC

PERILL IDENTIFICAT

ALT

DIMENSIÓ
DANYS

MIG

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

2

2

Electroc ució per contac te o proximitat segons tensió

Talls per manipulació de materials, màquines, eines, etc.

6

1

3

Atrapament amb objectes (Col·loc ac ió armaris, etc.)

Sobre esforços (sustentació peç es pesades)

3

X

X

X

Caigudes de persones a diferent nivell (col·loc ació d'armats i
encofrats, etc. )

2

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, accés a l'excavació, etc .)

2

Caiguda d'objectes per manipulació o per efec tes de càrrega i
transport (caiguda de terres i pedres en rases i pous, etc)

2

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objectes o eines

2

2

4

X

Projec ció de fragments o partíc ules (vibratges, estera de
materials granulars, etc. )

Caigudes per descàrregues

6

2
6
2

Cremades per arc elèc tric

X

3

1
2

6
2

2

Elec trocució per c ontacte o proximitat segons tensió

Talls per manipulació de materials, màquines, eines, etc.

1

3

Atrapament amb objectes (Col·loc ació armaris, etc.)

Sobre esforços (sustentac ió peçes pesades)

3

6

X

6

X

2

X

X

X

X

3

6

X

X

X

2

3

6

X

X

X

2

3

6

X

X

X

X

X

1

1

X

2

Cops amb objectes o eines

2

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

2

2

2

X
4

3

X
6

X
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TREBALLS EN PROXIMITAT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

PROTEC.
ESPECIALS

X

X

X

Incendi per interferència amb protec ció aïllant elèctric

2

3

6

X

X

X

Caigudes per descàrregues

2

3

6

X

X

X

Talls per manipulació de materials, màquines, eines, etc.

1

2

X

2

2

4

PROBABILITAT

DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

Cops amb objectes o eines

X

PROTEC.
ESPECIALS

6

X

X

Atrapament o bolcada de màquines, pels medis d'elevació i
transport

1

X

X

Sobre esforç os (sustentació peç es pesades)

1

Exposició a contactes elèctric s (directes e indirec tes)

1

3
2

2

2
3

Pols ambiental

X

3

3
2

Dermatitis per c ontacte del c iment amb la pell

2

1

PROTEC.
INDIV

3

ALT

2

MIG

X

1

BAIX

X

ALT

X

MIG

6

BAIX

3

ALT

2

2

Caiguda d'objec tes per manipulac ió o per efec tes de càrrega i
transport (desplaçament de càrregues, etc.)

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

c aigudes al mateix nivell (ensopegades, terrenys irregulars,
desordre, etc .)
Caigudes de persones a diferent nivell (desplaçament de
c àrregues, buits en paviments, manca de baranes o llum,
etc.)

MIG

BAIX

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

OBRES DEL RAM DE PALETA

TOLERABLE

AC TIVITAT

2

ALT

6

MIG

3

ALT

2

Cremades per arc elèc tric

1

BAIX

X

MIG

X

2

ALT

X

Electroc ució per contac te o proximitat segons tensió

BAIX

6

MIG

3

BAIX

PROTEC.
COLECT.

PROTECCIONS

PROTEC.
INDIV

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X
3

X

4

X

3

X

Exposició a condic ions ambientals extremes

1

2

2

X

Exposició a vibracions (maquinària, etc .)

1

2

2

X

Talls per manipulac ió de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

Projec ció de fragments o partícules (vibratges, estera de
materials granulars, etc . )

3

2

6

X

6

X

Atropellament o cops amb vehícles (rec orreguts màquines,
braç os màquines, etc .)

2

Trepitjades sobre objec tes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objec tes o eines

2

2

4

X

3

X

X

X

X
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COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

3

6

X

X

2

6

6

X

X

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objectes o eines

2

2

4

X

Sobre esforços (sustentac ió peçes pesades)

1

Exposició a contac tes elèctric s (directes e indirectes)

1

2

2

Soroll de maquinària (compressors, martells, espadons, etc.)

3

Pols ambiental

3

X

2
3

2

X
6

3

X

1

2

2

X

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

3

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

2

3

6

X

6

X

X

X

X

PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS
ESTIMACIÓ DEL RISC

2

3

6

X

X

Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular o inestable, zones de pas, bases mal
anivellades, etc.)

2

6

6

X

X

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objectes o eines

2

2

4

X

2

2

PROTEC.
INDIV

Caiguda d'objectes per manipulació o per efec tes de càrrega i
transport (manipulació de càrreges, etc.)

ALT

X

MIG

X

1

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

BAIX

2

ALT

2

Caigudes de persones a diferent nivell (poda d'arbres de grans
dimensions, etc. )

MIG

c aigudes al mateix nivell (ensopegades, terrenys irregulars,
manca de llum, etc.)

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

DIMENSIÓ

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

2

X

X

Exposició a condicions ambientals extremes

Projec ció de fragments o partíc ules (vibratges, estera de
materials granulars, etc. )

X

X
3

1

PROTEC.
INDIV

2

Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular o inestable, zones de pas, bases mal
anivellades, etc.)

ALT

X

1

MIG

X

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

ALT

2

Caiguda d'objectes per manipulació o per efec tes de càrrega i
transport (manipulació de càrreges, etc.)

BAIX

2

Caigudes de persones a diferent nivell (col·loc ació elements
en alçada, etc . )

MIG

c aigudes al mateix nivell (ensopegades, terrenys irregulars,
etc .)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X

Sobre esforços (sustentac ió peçes pesades)

1

Exposició a contac tes elèctric s (directes e indirectes)

1

Exposició a condicions ambientals extremes

1

2

2

X

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

3

Projec ció de fragments o partíc ules (vibratges, estera de
materials granulars, etc. )
Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

2

3
2

2
3

X

X
3

X

6

X

6

X

X

X

X
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NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

2

3

6

X

X

X

X

Atrapament o bolcada de màquines, pels medis d'elevació i
transport

1

Sobre esforços (sustentació peçes pesades)

1

Exposició a contactes elèctrics (directes e indirectes)

1

3
2

2

2
3

Pols ambiental

X

3

3
2

Dermatitis per contacte del ciment amb la pell

2

1

PROTEC.
INDIV

Caiguda d'objectes per manipulac ió o per efectes de càrrega i
transport (desplaçament de càrregues, etc.)

ALT

X

MIG

X

1

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

BAIX

2

ALT

2

Caigudes de persones a diferent nivell (caigudes en pous i
rases, etc.)

MIG

caigudes al mateix nivell (ensopegades, terrenys irregulars,
desordre, etc.)

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X
3

X

4

X

3

X

Exposició a condicions ambientals extremes

1

2

2

X

Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols de
substancies d'adob o fitosanitaries, pols de terres)

1

2

2

X

Contactes amb substancies nocives (càustiques, c orrosives,
irritants o al•lergèniques) (terres adobodes, productes quimics
fitosanitaris)

1

2

2

X

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

Projec ció de fragments o partícules (vibratges, estera de
materials granulars, etc. )

3

2

6

X

6

X

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

2

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objectes o eines

2

2

4

X

3

X

X

X

X

X
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TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS
ESTIMACIÓ DEL RISC

2

3

6

X

X

Atrapament o bolcada de màquines, tractors o vehícles (zona
de treball irregular o inestable, zones de pas, bases mal
anivellades, etc.)

2

6

6

X

X

Trepitjades sobre objectes puntxants

2

2

4

X

Cops amb objec tes o eines

2

2

4

X

3

X

2

X

Exposició a contactes elèctrics (directes e indirectes)

1

Exposició a condicions ambientals extremes

1

2

2

X

Talls per manipulació de materials, eines, runes, etc..)

1

2

2

X

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

3

PROTEC.
INDIV

Caiguda d'objectes per manipulació o per efectes de càrrega i
transport (manipulació de càrreges, etc.)

ALT

X

1

MIG

X

BAIX

X

ALT

6

MIG

3

ALT

2

BAIX

2

Caigudes de persones a diferent nivell (des de arbres de grans
dimensions, etc. )

MIG

c aigudes al mateix nivell (ensopegades, terrenys irregulars,
manca de llum, etc.)

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROTEC.
ESPECIALS

PROTECCIONS
PROTEC.
COLECT.

DIMENSIÓ

NO
TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

2

3

6

X

Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols de
substancies d'adob o fitosanitaries, pols de terres)

1

2

2

X

Contactes amb substancies nocives (càustiques, corrosives,
irritants o al•lergèniques) (terres adobodes, productes quimics
fitosanitaris)

1

2

2

X

X

X

X

X

X

MAQUINÀRIA
RETROEXCAVADORA AMB EQUIP DE MARTELL TRENCADOR

6

c aiguda de la màquina a rases talussos o similars, etc.

1

Lliscament lateral o frontal de la màquina

1

Màquina en marxa fora de c ontrol

1

3

3

Bolcada de la màquina

1

3

3

Exposició a contactes elèctrics (directes e indirectes)

1

Proyecció violenta de partícules (de corriment de terres,
operacionsd e c àrrega, etc.)

1

2

X

X

PROTEC.
ESPECIALS

X

X

X

4

X

X

X

3

X

X

3

X

X

2

2

X

X

X
X

3
2

X

X

6

1

X

X

2
2

3
1

2

3

1

Vibracions per condicions de treball

3

2

3

Soroll de maquinària

Inhalació o ingesta de substànc ies nocives (gasos, etc .,.)

2

2

Xoc amb altres vehícles o elements de l'obra

Talls i cops i cremades en operacions de manteniment i cura
de la màquina

3

PROTEC.
COLECT.

BAIX

3

PROTECCIONS

PROTEC.
INDIV

2

ALT

MIG

BAIX

ALT

MIG

BAIX

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

NO
TOLERABLE

ESTIMACIÓ DEL RISC

PERILL IDENTIFICAT

ALT

DIMENSIÓ
DANYS

MIG

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X
X

X
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PICONS MECÀNICS PER A COMPACTACIÓ DE TERRENYS

Atrapaments del pic ó (imperíc ia, distracc ió, manca d'annell de
protec ció, etc.)

1

Màquina en marxa fora de control

1

Sobre esforços (sustentació peç es pesades)

1

Pols ambiental

3

2

4

X

X

2

3

X

X

3

X

2

X

3
2

2

X

X
6

1

PROTEC.
ESPECIALS

PROTEC.
COLECT.

PROTEC.
INDIV

NO
TOLERABLE

ALT

X

2

1

Atropellament o c ops amb vehíc les (rec orreguts màquines,
braç os màquines, etc .)

X
X

2
3

PROTECCIONS

3

3

Soroll de maquinària (compressors, martells, espadons, etc .)

X

2

X

X

3

6

X

X

X

RODET VIBRANT AUTOPROPULSAT

2

Xoc amb altres vehícles o elements de l'obra
Màquina en marxa fora de c ontrol

1

Cops, cremades, sobreesforços en operacions de
manteniment, amb eines.

1

BAIX

ALT

2
3

2

Atrapaments emb màquines o eines

MIG

BAIX

ALT

3

PROTEC.
COLECT.

1

2

PROTEC.
INDIV

1

c aiguda o bolc ada de la màquina a rases talussos o similars,
etc.

MIG

BAIX

Proyecció violenta de partícules (trencament de runes per
impacte o aplicació de martells pneumàtic s)

PROTECCIONS

3

X

X

3

X

X

4

X

X

X

X

X

3

2

3

X

X

2

4

X

X

3

X

X
X

Inc endi en operacions de càrrega de c ombustible, etc.

1

Caigudes de persones des de la màquina

1

2

2

X

Soroll propi o ambiental

1

2

2

X

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

3

2

3
3

Vibracions per condicions de treball
Fatiga per jornades llargues

1

Exposició a condicions ambientals extremes, insolació, estrès
tèrmic.

1

6

1
3
2

2

PROTEC.
ESPECIALS

ESTIMACIÓ DEL RISC

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

DIMENSIÓ
DANYS

ALT

PROBABILITAT

MIG

AC TIVITAT

2
3

2

Proyecc ió violenta de partícules (de c orriment de terres,
operacionsd e càrrega, etc.)

BAIX

1

1

Vibracions i c ops per per manipulació dels picons

Exposic ió a condicions ambientals extremes

MIG

ALT

2

BAIX

MIG

BAIX

c aigudes al mateix nivell (caminar sobre runes, terrenys
irregulars, accés a l'excavac ió, etc .)

ALT

ESTIMACIÓ DEL RISC

PERILL IDENTIFICAT

MIG

DIMENSIÓ
DANYS

TOLERABLE

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X

3

X

3

X
X

X

X
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MARTELL NEUMÀTIC, TRENCADORS, FORADADORS
DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

2

4

X

1

2

Projecc ió violenta de partícules (trencament de runes per
impac te o aplicació de martells pneumàtic s)

3

ALT

2

Pols ambiental

MIG

Soroll

ALT

X

BAIX

X

MIG

4

ALT

2

BAIX

2

MIG

Vibracions en membres i en òrgans interns

BAIX

PROTEC.
COLECT.

PROTECCIONS

PROTEC.
INDIV

TOLERABLE

PERILL IDENTIFICAT

2

2

6

X

X

X

X

X

Sobresforços i c ops amb altres materials, bastides, elements

1

2

2

X

Trenc ament de la màquina de servei (efecte fuet per manca
de moviment, abús d'utilització, estèndre-la per llocs amb
abrassius o pas de vehíc les, etc.)

1

2

2

X

X

Contacte amb enegía elèc trica (Anulació de protecc ions,
c onexions direc tes sense clavilla, cables danyats, linies
soterrades, etc .)

1

3

X

X

4

X

X

3

Protec ció d'objectes per rec omençar el treball desprès de
deixar el martell al lloc
Talls i cops en operacions de manteniment o d'altres

2

1

2

2

X

X

ESTENEDORA PAVIMENTADORA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC
PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

BAIX

ESTIMACIÓ DEL RISC
TOLERABL

ALT

DIMENSIÓ
DANYS
MIG

ALT

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

ACTIVITAT

2

PROTEC.
ESPECIALS

PROBABILITAT

NO
TOLERABLE

AC TIVITAT

caigudes al mateix nivell (ensopegades, imperici, etc.)

2

Caigudes de persones a diferent nivell (des de la màquina, etc.)

2

3

6

X

X

2

3

6

X

X

Atropellament durant les maniobres d'acoblament dels camions de
transport d'aglomerat asfàltic amb l'estenedora
Proyecció violenta de partícules (trencament de runes per impacte
o aplicació de martells pneumàtics)

1

Xoc amb altres vehícles o elements de l'obra

2

Màquina en marxa fora de control

1

Cops, cremades, sobreesforços en operacions de manteniment,
amb eines.

1

Atrapaments emb màquines o eines
Exposició a condicions ambientals extremes, insolació, estrès
tèrmic.
Cops, cremades, sobreesforços en operacions de manteniment,
amb eines.
Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines, braços
màquines, etc.)

1

2

3

X

X

2

4

X

X

X

X

X

3

2

3

X

X

2

4

X

X

1

2

1

2
2

X

2

3

2

X

2

X
3

3

6

X

X

X

X

X
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DUMPER - MONOVOLQUET AUTOMOTRIU

3

1

6

3
3

CAIGUDA DE PERSONES TRANSPORTADES EN LA MÀQUINA

3

3

9

Màquina en marxa fora de control

1

3

3

Bolc ada de la màquina

1

3

3

2

Xoc amb altres vehícles o elements de l'obra
Exposició a contac tes elèctric s (directes e indirectes)

1

Projec ció violenta de partícules (de corriment de terres,
operac ionsd e càrrega, etc.)

1

Talls i cops i cremades en operacions de manteniment i cura
de la màquina

2

Vibrac ions per c ondicions de treball
Inhalació o ingesta de substàncies nocives (gasos, etc.,.)

1

X

PROTEC.
ESPECIALS

X

PROHIBIT

X

X

X

4

X

X

X

3

X

X

2

3

X

X

2

4

X

2

2

X

2

2

X

2

4

X

X

2

2

4

X

X

PROBABILITAT

DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

Vibrac ions per c ondicions de treball

6

1

Xocs per entrar o sortir de l'obra (maniobres, absència de
senyals, etc.)

1

Màquina en marxa fora de control

1

3

3

Bolc ada de camió (superar obstacles, forts pendents, rases,
desplaç ament de la càrrega, etc.)

1

3

3
4

Caigudes al pujar o baixar del camió o de la zona de
c omandaments de accions

1

Atrapaments entre objectes (maniobres i operacions de
c àrrega)

1

Contactes amb corrents elèctriques (capsada sota linies
elèc triques, etc.)

1

Cops per objectes (maniobres de c àrrega i descàrrega)

1

3

2

2

Soroll ambiental i del camió

Despreniment de càrrega per eslligat defectuós o mal c ol·locat

3
2

2
1

1
2
3

2

3
2

3

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
6

PROTEC.
ESPECIALS

NO
TOLERABLE

X

X
2

2

PROTEC.
COLECT.

3

ALT

BAIX

ALT

MIG

BAIX

ALT

2

Atropello de personas (en maniobras o tránsito, de la obra o
ajenas)

PROTECCIONS

PROTEC.
INDIV

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

MIG

BAIX

PERILL IDENTIFICAT

MIG

CAMIÓ DE TRANSPORT DE MATERIALS

TOLERABLE

AC TIVITAT

X

X

3

1

X

X

2

2

Soroll ambiental i de maquinària

PROTEC.
COLECT.

BAIX

ALT

MIG

ALT

BAIX

2

PROTECCIONS

PROTEC.
INDIV

c aiguda de la màquina a rases talussos o similars, etc.

MIG

BAIX

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

NO
TOLERABLE

ESTIMACIÓ DEL RISC

PERILL IDENTIFICAT

ALT

DIMENSIÓ
DANYS

MIG

PROBABILITAT

TOLERABLE

AC TIVITAT

X

X
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CAMIÓ GRUA

6

1

Xocs per entrar o sortir de l'obra (maniobres, absència de
senyals, etc.)

1

Màquina en marxa fora de control

1

3

3

Bolc ada de camió (superar obstacles, forts pendents, rases,
desplaç ament de la càrrega, etc.)

1

3

3
4

Caigudes al pujar o baixar del camió o de la zona de
c omandaments de accions

1

Atrapaments entre objectes (maniobres i operacions de
c àrrega)

1

Contactes amb corrents elèctriques (capsada sota linies
elèc triques, etc.)

1

Cops per objectes (maniobres de c àrrega i descàrrega)

1

2

2
1

1

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

2

2
3

3

2
2

Despreniment de càrrega per eslligat defectuós o mal c ol·locat

3

2

2

Soroll ambiental i del camió

2

X

X

X

X

X

3

6

X

X

CAMIÓ CUBA FORMIGONERA

Riscos inherents als treballs realitzats en la seva proximitat
Atropello de personas (en maniobras o tránsito, de la obra o
ajenas)
Colisions amb altres màquines, dumpers, etc o per entrar o sortir
de l'obra (maniobres, absència de senyals, etc.)

2

2

1

3

1

2

X

3

X

X

X

X

2

1

3

3

1

3

3
4

Soroll ambiental i del camió

1

Caigudes a l'interior d'una rasa o excavació (circulació paral∙lela a
rases, etc)

1

2
1

1
3

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

X

Màquina en marxa fora de control

2

PROTECCIONS

4

Bolcada de camió (superar obstacles, forts pendents, rases,
desplaçament de la càrrega, etc.)
Caigudes al pujar o baixar del camió o de la zona de comandaments
de accions

ALT

MIG

BAIX

ESTIMACIÓ DEL RISC
TOLERABL

ALT

DIMENSIÓ
DANYS
MIG

ALT

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

ACTIVITAT

3

X

PROTEC.
ESPECIALS

BAIX

TOLERABLE

3

Atropello de personas (en maniobras o tránsito, de la obra o
ajenas)

PROTEC.
COLECT.

2

ALT

MIG

ALT

BAIX

MIG

BAIX

Atropellament o cops amb vehícles (recorreguts màquines,
braços màquines, etc.)

PROTECCIONS

PROTEC.
INDIV

ESTIMACIÓ DEL RISC

PERILL IDENTIFICAT

NO
TOLERABLE

DIMENSIÓ
DANYS

ALT

PROBABILITAT

MIG

AC TIVITAT

X

X

X

X

X

X

X

X
3

X

X
X

Atrapament o cops durant el muntatge i desmuntatge de canaletes

2

2

4

X

Cops del cubitot de formigó durant les maniobres de servei

2

2

4

X
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EINES
BASTIDES SOBRE BORRIQUETES
PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

TOLERAB
LE

ALT

ESTIMACIÓ DEL RISC

BAIX

DIMENSIÓ
DANYS

MIG

ALT

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

ACTIVITAT

Caiguda a diferent nivell (fallida de la plataforma, bolcada de la
borriqueta, ensopegaments, etc.)

3

2

6

X

X

Caiguda a diferent nivell (treballs a la vora de sostres, etc.)

3

2

6

X

X

X

X

Caiguda de persones al mateix nivell (ensopegades, desordre,
superfícies relliscoses, etc.)
Cops o atyrapaments durant les operacions de muntatge o
desmuntatge de les bastides
Els derivats de utilització de taulons de fusta de secció reduida o
deteriorats

2
2

4

1

2

Sobreesforços (transport a braç, muntatge, etc.)

2
2

2

X
4

1

X

2

X

X

SOLDADURA OXIACETILÈNICA I OXITALL
PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

TOLERABL

ALT

ESTIMACIÓ DEL RISC

BAIX

DIMENSIÓ
DANYS

MIG

ALT

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

ACTIVITAT

2

Caiguda des d'alçada (estructura metàl.lica, treballs a la vora de
forjats, balconeres, volades)

2

2

4

X

X

Caigudes al mateix nivell

2

2

4

X

X

Caiguda deles ampolles durant el transport en ganxo de grua

1

2

2

X

X

Atrapament entre objectes pesats en fase de soldadura o de tall

1

2

2

X

X

X

X

Esclafament de mans i/o peus per objectes pesats en fase de
soldadura o tall
Inhalació de vapors metàl.lics (soldadura u oxitall en llocs tancats
sense extracció localitzada)

2

2

1

1

Radiacions lluminoses per metall blanc (ceguessa)

3

Cremades (imperícia, badada, abocat de gotes incandescents)

4
1

X

2

2

6

2

4

X
X

Incendis (soldar o tallar en presència de materials inflamables)

1

2

2

X

X

Explosió (tombar les ampolles de gasos liquats, formació
d'acetiluro de coure, abocats d'acetona, utilitzar encenedors per
detectar fugues)

1

2

2

X

X

2

X

X

Sobre esforços (sustentar peces pesades)

2

Projecció violenta de partícules als ulls (esmerilat, picat del cordó
de soldadura)

2

Petjades sobre objectes puntxants o materials

2

1
3
2

6
4

X
X

X
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SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC
PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

BAIX

ESTIMACIÓ DEL RISC

TOLERAB
LE

ALT

DIMENSIÓ
DANYS

MIG

ALT

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

ACTIVITAT

Caiguda des d'alçada (estructura metàl.lica, treballs a la vora de
forjats, balconeres, volades)

2

2

4

X

X

Caigudes al mateix nivell

2

2

4

X

X

X

X

x

x

X

X
X

Caiguda del grup durant el transport en ganxo de grua

1

Contacte amb energía elèctrica (circuit mal tancat, terra mal
connectada, borns sense protecció, cables lacerats o trencats ..)
Atrapament entre objectes pesats en fase de soldadura o de tall

2
2

2

2

2

4

X

2

2

4

X

3

Cremades (imperícia, badada, abocat de gotes incandescents)

4

2

Radiacions lluminoses per metall blanc (ceguessa)

Incendis (soldar o tallar en presència de materials inflamables)

2

1

Esclafament de mans i/o peus per objectes pesats en fase de
soldadura o tall
Inhalació de vapors metàl.lics (soldadura u oxitall en llocs tancats
sense extracció localitzada)

2

2

2

6

2

1

X

4

2

X

2

X

X

2

X

X

Sobre esforços (sustentar peces pesades)

2

Projecció violenta de partícules als ulls (esmerilat, picat del cordó
de soldadura)

2

Petjades sobre objectes puntxants o materials

2

2

4

PROBABILITAT

DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

3

6

X
X

X

Atrapaments per paletes, engranatges o politges de transmissió
(imperícia, manca de carcasa de protecció,..)

1

Caigudes de persones al mateix nivell (superfícies embarrades..)

2
2

Contactes amb energía elèctrica (anulació de proteccions,
connexions directes sense clavilles, cables lacerats o trencats,
pressa de terra artesanal..)
Sobreesforços ( girar el volant d'accionament de la bota, càrrega de
la bota, canvis de posició de la màquina..)

1

PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

BAIX

TOLERAB
LE

ALT

MIG

BAIX

ALT

PERILL IDENTIFICAT

MIG

FORMIGONERA ELÈCTRICA

BAIX

ACTIVITAT

1

2

X

2

X

2

2

4

X

2

2

4

X

Cops per elements móbils

1

2

2

X

Pols ambiental

1

2

2

X

2

X

Soroll ambiental i puntual

2

1

X

X
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COMPRESSOR
PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

TOLERABL

ALT

ESTIMACIÓ DEL RISC

BAIX

DIMENSIÓ
DANYS

MIG

ALT

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

ACTIVITAT

Riscos del transport intern

1

2

2

X

X

Bolcada (circular per pendents )

1

2

2

X

X

Atrapament de persones

1

2

2

X

X

Desprendiment i caigudes durant el transport en suspensió

1

X

X

Sobreesforços (empenta humana)

1

Soroll (models que no compleixin normes de la U.E., utilització
amb carcases obertes..)
Trencament de la mànega de pressió

3
1
2

1

1

1

Emanació gasos tóxics per escapament del motor

3

2
2

X
2

X

2

X

X

X

X
X

2

4

Atrapament durant operacions de mantenioment

1

2

2

X

Caiguda des del vehicle de subministrament durant maniobres en
càrrega (impericia)

1

2

2

X

SERRES PER PAVIMENTS I LLOSES DE FORMIGÓ
PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

TOLERAB
LE

ALT

ESTIMACIÓ DEL RISC

BAIX

DIMENSIÓ
DANYS

MIG

ALT

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

ACTIVITAT

Contacte amb linies elèctriques soterrades en el paviment a tallar
(errors de previssió..)

1

Atrapaments per corretges de transmissió (anul•lació de carcases..)

1

2

2

X

Producció de pols durant el tall ( tall sense utilització de la via
humida..)

1

2

2

X

X

X

X

Projecció violenta de partícules (trencament de runes per impacte
o aplicació de martells pneumàtics)

3

2

Sobresforços i cops amb altres materials, bastides, elements

1

Soroll

1

3

3

6

2
1

X

2
1

X
X

X
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TAULA DE SERRA CIRCULAR PER FUSTA
PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

TOLERABL

ALT

ESTIMACIÓ DEL RISC

BAIX

DIMENSIÓ
DANYS

MIG

ALT

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

ACTIVITAT

Talls amb el disc per falta dels empentadors, falta o anulació de la
carcasa protectora i del ganivet divisor..

2

2

4

X

Abrassions (per disc de tall, la fusta a taller..)

2

2

4

X

Atrapaments (falta de la carcasa de protecció de politges..)

2

2

4

x

Soroll ambiental (no complir les normes de la U.E.)

2

Sobreesforços (tall de taulons, canvis de posició..)

1

Projecció violenta de partícules i fragments

1

1

2

1

x

1
2

x

X
2

X

2

X

X

Emissió de pols de fusta

2

Contacte amb l'energía elèctrica ( anul•lació de proteccions,
connexions directes sense clavilla, cables lacerats o trencats..línies
soterrades..)

2

2

4

X

X

Trencament del disc de tall per reescalfament

2

2

4

X

x

PROBABILITAT

DIMENSIÓ
DANYS

ESTIMACIÓ DEL RISC

PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

TOLERABL

BAIX

ALT

MIG

BAIX

ALT

PERILL IDENTIFICAT

MIG

FORADADOR ELÈCTRIC PORTÀTIL

BAIX

ACTIVITAT

1

Sobreesforços (foradador de longitud important..)

1

1

1

X

Erosions a les mans

1

1

1

X

Talls (tocar arestes, neteja del foradador..)

1

1

1

X

Cops al cos i ulls per fragments de projecció violenta

1

Els derivats del trencament de la broca (accidents greus per
projecció molt violenta de fragments..)

1

Contactes amb l'energía elèctrica (falta de doble aïllament,
anul•lació de pressa de terra.)
Cremades (treballs de manteniment, imperícia..)

2

2

x

X

3

X

X

2

4

X

X

2

3

X

3
2

1

Caigudes de persones (al mateix nivell per trepitjades sobre
materials, torçades, talls..)

2

1

2

X

X

Pols

2

1

2

X

X

Soroll propi i ambiental
Vibracions

1

1
2

1
2

X
4

X
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PISTOLA GRAPADORA

Projecció violenta de grapes

2

2

PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

TOLERABL

ALT

ESTIMACIÓ DEL RISC
BAIX

DIMENSIÓ
DANYS
MIG

ALT

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

ACTIVITAT

4

X

Trets fora de control

1

1

1

X

X

Connexió a la xarxa de pressió

1

1

1

X

X

Engarrotament dels elements de comandament

1

1

1

x

X

Pressió residual de l'eina

2

1

2

X

Error humà

1

2

2

X

Expulsió violenta de la cullera

1

2

2

X

Els riscos derivats de la sobrepressió per accionament de la pistola

1

2

2

X

X

Rebentada del circuit

1

2

2

X

X

Els riscos derivats de la projecció dels fragments de fil metàl•lic
d'injecció de claus o grapes

1

2

2

X

ESCALES DE MA

Caiguda de persones al mateix nivell (com a resultat de la ubicació i
mètode de recolçament de l'escala, o del seu ús o abús)
Caigudes a diferent nivell (com a resultat de la ubicació i mètode
de recolçament de l'escala, o del seu ús o abús)
Caigua per trencament dels elements constituents de l'escala
(fatiga del material, nusos, cops, etc)
Caiguda per lliscament degut a recolçament incorrecte

1

2

1

2
3

PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

TOLERAB
LE

ALT

ESTIMACIÓ DEL RISC

BAIX

DIMENSIÓ
DANYS

MIG

ALT

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

ACTIVITAT

3

X

X

X

X

1

2

2

X

X

1

2

2

x

X

4

X

X

Caiguda per bolcada lateral per recolçament sobre una superfície
irregular

2

2

Caiguda per trencament degut a defectes ocults

1

3

3

X

X

Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos
(lligada de trams, formació de plataformes de treball, escales
insuficients per l'alçada a salvar..)

1

3

3

X

X

PISTOLA AUTOMÀTICA CLAVAMENT CLAUS

Impacte acústic derivat de l'alt nivell sonor del tret pel que fa a la
mànega i per al personal del seu entorn proper
Disparo inapropiat sobre les persones o les coses (disparo fora de
control)
Disparo a tercers per creuament total del clau a través de
l'elements a rebre el disparo
Els derivats de la manipulació dels cartutxos d'impulssió (explosió
fora de control)
Projecció violenta de partícules i fragments

2

1

3

PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

TOLERABL

ALT

ESTIMACIÓ DEL RISC

BAIX

MIG

ALT

DIMENSIÓ
DANYS

2

4

X

3

X

X

1

2

2

X

X

1

2

2

x

X

1

2

2

X

Soroll
Sobreesforços (treballs en postures obligades)

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

ACTIVITAT

2
1

2
1

4
1

X
X
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MÀQUINES ELÈCTRIQUES EN GENERAL

2

PROTECCIONS

NO
TOLERAB
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIAL

ALT

MIG

BAIX

ESTIMACIÓ DEL RISC
TOLERAB
LE

ALT

DIMENSIÓ
DANYS
MIG

ALT

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

Talls (disc de tall, projecció d'objectes, voluntarisme , impericia..)

2

Cremades (disc de tall, tocar objectes calents, voluntarisme,
impericia..)

2

Cops (objectes móbils, projecció d0bjectes..)

2

Soroll

2

1

2

x

1

2

X

1

X

2
2

Sobreesforços (govern de la màquina)

2

Projecció violenta de fragments (materials o trencament de peces
móbils..)

2

2

Caiguda d'objectes a llocs inferiors

2

2

Contacte amb l'energía elèctrica ( anul•lació de proteccions,
connexions directes sense clavilla, cables lacerats o trencats..)

2

2

Vibracions

2

2

Pols

2

x

X
4

X

4

X

X

x

X

x

4

x

x

4

x

x

2

1

2

x

FUSTERS

Caiguda de persones al mateix nivell (desordre)

1

Talls i erosions (manipulació de fusta o altres materials)

1

Trepitjades sobre objectes puntxants o irregulars (claus, fustes )
Cops per sustentació i transport a espatlla de taules de fusta

2
1
2

1

2

X

X

X

X

X

X

X

X
X

2

4
1

NO TOLERABLE

X

ALT

X

1

1

PROTECCIONS

2

MIG

BAIX

2

TOLERABLE

ALT

MIG

ALT

ESTIMACIÓ DEL RISC

PROTEC. INDIV

1

DIMENSIÓ

PROTEC. COLECT.

Caigudes d'alçada (fallada de l'encofrat, ús erroni del medi auxiliar,
penduleig de la càrrega)

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

BAIX

ACTIVITAT

4

Talls per manipulació de serra circular

2

2

4

X

Soroll ambiental i directe ( serres,..)

2

2

4

X

2

2

4

X

X

2

2

4

X

X

Projecció violenta de partícules o fragments (trencament de dents
de la serra, resquills de fusta..)
Contacte amb energía elèctrica (pontejar les proteccions
elèctriques de les eines, connexions directes sense clavilla, cables
lacerats o trencats)
Sobre esforços (postures obligades o sustentació de peces
pesades)

2

1

2

X

PROTEC. ESPECIALS

ACTIVITAT
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ELECTRICISTES

Caiguda de persones al mateix nivell (desordre d'obra o de taller
d'obra)

1

Talls a les mans per manipulació de màquines eines manuals

1

NO
TOLERABLE
PROTEC.
INDIV
PROTEC.
COLECT.
PROTEC.
ESPECIALS

ALT

MIG

TOLERABLE

1
2

PROTECCIONS

X
2

X

2

X

X

Cops en membres per objectes o eines

2

Atrapaments de persones amb els equips de les màquines (amb la
cullera al treballar refinant...)

2

X

X

Atrapament de dits entre objectes pesats en manipulació

2

1

2

X

X

2

1

2

X

X

Trepitjades sobre objectes puntxants, lacerants o tallants
(fragments)
Contactes amb energía elèctrica (connexions directes sense
clavilla, cables lacerats o trencats,..)
Sobre esforços (postures obligades o sustentació de peces
pesades)

1
2

2

4

3

1

1

6

X

1

X

INSTAL•LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA

Contactes elèctrics indirectes

1

PROTECCIONS

X

X

2

2

4

X

X

2

2

4

X

X

x

x

Trepitjades sobre materials solts

1

2
1

2
1

4

X

X

Puntxades i talls per filferros, cables elèctrics, tisores, alicates,)

1

1

1

X

X

Sobreesforços

1

1

1

X

Talls i erosions per manipulació de guies

1

1

1

X

PROTEC. ESPECIALS

NO TOLERABLE

ALT

MIG

TOLERABLE

BAIX

ALT

BAIX

ALT

1

ESTIMACIÓ DEL RISC

PROTEC. INDIV

1

DIMENSIÓ

PROTEC. COLECT.

Caigudes al mateix nivell (desordre, usar mitjans auxiliars
deteriorats, improvisats o perillosos..)
Caigudes a diferent nivell (treballs al costat de talls del terreny o
de lloses, desordre, ..)
Contactes elèctrics directes (excés de confiança, empalmes
perillosos, ponteig de les proteccions, treballs en tensió,
imperícia..)

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

MIG

ACTIVITAT

1.4

ALT

1

ESTIMACIÓ DEL RISC
BAIX

DIMENSIÓ
BAIX

ALT

MIG

PERILL IDENTIFICAT

BAIX

PROBABILITAT

MIG

ACTIVITAT

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS

L’organització dels treballs es farà de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la
màxima possible.
Les condicions de treball han de ser higièniques i confortables.
1.4.1

PROTECCIONS INDIVIDUALS

Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents:
-

Casc de seguretat no metàl·lic, classe N, aïllant per la baixa tensió, per a tots els
operaris, inclosos els visitants.
Botes de seguretat, classe III, per a tot el personal que manegui càrregues
pesades.
Guants d’ús general, de cuir i anti-tall per a utilització de materials i objectes.
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1.4.2

Granotes, de colors vius, tenint en compte les reposicions al llarg de l’obra,
segons Convenis Col·lectius Provincials que siguin d’aplicació.
Roba d’aigua, molt especialment als treballs que no poden suspendre’ls amb
meteorologia adversa, de colors vius intensos.
Botes d’aigua homologades en les mateixes condicions que la roba d’aigua i en
treballs en terres enfangades o mullades.
Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en què poden produir-se
despreniments de partícules.
Cinturó de seguretat, classe A, tipus 2 en treballs a nivell superior del terra.
Cinturó antivibratori.
Careta antipols.
Filtres per caretes.
Protectors auditius.
Guants de soldador.
Maneguets de soldador.
Mandil de soldador.
Polaines de soldador.
Pantalla de soldador.
Guants de goma fins.
Guants dielèctrics.
Casc per a alta tensió, classe E-AT.
Pèrtiga per a alta tensió.
Banqueta aïllant de maniobra exterior per a alta tensió.
Botes dielèctriques.
Armilles reflectants per a personal de protecció.
Canelleres.
Equip autònom de respiració.
Roba ignífuga.
PROTECCIONS COL·LECTIVES

Senyalització general
-

Senyals de STOP en sortides de vehicles.
Obligatori ús del casc, cinturó de seguretat, caiguda a diferent nivell, maquinària
pesada en moviment, càrregues sospeses, incendi i explosions.
Entrada i sortida de vehicles.
Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar
i prohibit aparcar.
Senyal informatiu de localització de farmaciola i d’extintor.
Cinta de abalisament.
Ratllat de pistes.
Disc d’avís d’obra, limitació de velocitat, etc, tant per a automòbils com per a
maquinària.
Advertència de perills.

Ocupació de la via pública
-

Col·locació de tanca.
Col·locació de barrera de seguretat tipus New Jersey.
Senyalització de vianants i vehicles.
Protecció volada al primer sostre.
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-

Solució de continuïtat de pas de vianants.

Instal·lació elèctrica
-

Conductor de protecció i pica o placa de posta a terra.
Interruptors diferencials de 30 mA. de sensibilitat per a enllumenat i de 300 mA.
per a força.
Il·luminació d’emergència.
Pòrtics de protecció de línies elèctriques.
Detector de tempestes.

Instal·lacions
-

Mesures de seguretat en les diferents instal·lacions interiors.
Bastides mòbils.
Mesures de seguretat contra el foc.

Ram de paleta
1.4.3

Correcta col·locació de les bastides.
Bastides mòbils.
Neteja de passos i zones de treball.
Proteccions en la manipulació de ciments.
Organització dels aplecs.
FORMACIÓ

Tot el personal ha de rebre, al seu ingrés en l’obra, una exposició dels mètodes de
treball, i dels riscos que aquest pugui comportar, juntament amb les mesures de
seguretat que es deuran emprar.
Escollint al personal més qualificat, s’impartiran cursos de socorrisme i primers auxilis, de
forma que tots els talls disposin d’un socorrista.
1.4.4

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS FARMACIOLA

Es disposarà d’una farmaciola contenint el material específic en l’Ordenança General de
Seguretat i Higiene al treball.
-

Assistència a accidentats

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics (serveis
propis, Mútues patronals, Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc.) on s’han de traslladar
els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.
Es disposarà a l’obra, i en lloc ben visible, d’un llistat amb els telèfons i adreces dels
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantir un ràpid i
adequat transport dels possibles accidentats als centres d’assistència.
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-

Reconeixement mèdic

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic
previ al treball.
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per a garantir la seva
potabilitat en els casos que la mateixa no vingui de la xarxa de subministrament de la
població.
1.4.5

PREVISIÓ DE RISCOS I PROTECCIONS COL·LECTIVES EN UNITATS
DE DECONSTRUCCIÓ

1.4.5.1

RECOMANACIONS
DECONSTRUCCIÓ.

PER

A

L’EXECUCIÓ

MATERIAL

DE

LA

Les accions en què es descompon la deconstrucció de l’obra cal que es desenvolupin
coordinadament, de manera que no provoquin caigudes imprevistes, que no posin en
perill el personal que les realitza i que tampoc no siguin perilloses per a cap altre
participant en el procés.
En primer lloc, i com a mesura fonamental, cal procedir a la comprovació que amb les
demolicions de paviments o elements d’enllumenat no s’afectés serveis existents ni es
provoquen caigudes de terres.
També cal considerar d’altres criteris d’abast general, com
-

L’ordre de desmuntatge dels elements ha d’evitar que durant el procés en quedi
algun en fals equilibri, per a impedir que, en desmuntar-ne un altre, caigui el
primer.

1.4.5.2

RECOMANACIONS PER A LA PREVENCIÓ

Cal seguir unes recomanacions generals en qualsevol procés de treball de deconstrucció.
Aquests punts son genèrics i han de ser presents en tots els processos que defineixi el
projecte.
-

-

Protegir tots els forats a les zones de pas.
Protegir els entorns de les zones de treball per evitar circulacions.
Senyalitzar la zona de moviments de runes.
Mantenir neta de runa la zona no afectada per els treballs.
Instal·lar un plàstic o lona sobre el contenidor de runa per evitar la propagació de
pols durant el buidat de la runa.
Durant els treballs de càrrega per mitjà de maquinària, es prohibirà l’accés de
persones al radi d’acció de la maquinària.
No acumular runa en vores de talús.
Tots els estintolaments i apuntalaments que s’instal·lin es recolzaran sobre sola,
igual al peu que a la part superior. En els punts estructurals delicats caldrà evitar
l’ús de la fusta i utilitzar elements de formigó o acer.
Evitar que els elements que estiguin sense enderrocar totalment, estiguin
exposats a la pluja o al vent de forma que pugui danyar la seva estabilitat.
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-

Els dies de pluja caldrà protegir els elements mig enderrocats, amb plàstics o
lones, procurant una fàcil evacuació de l’aigua de pluja en els punts crítics.
La represa dels treballs desprès de la pluja cal efectuar-la amb total precaució,
desconfiant de tots els elements que hagin estat esposats al fenomen
Les fustes, morters, sostres, replens, etc. poden estar afectats negativament per
l’efecte de la humitat.
Mai s’efectuaran treballs manuals en zones de coincidència del treball de les
màquines.
L’empresa disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de la
quantia que s’estipuli als contractes.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Protector auditiu.
Ulleres antipols.
Cenyidor antivibratori.
Vestit de treball.

1.4.5.3

EVACUACIÓ DE RUNES

Té per objecte l’eliminació de restes i materials sobrants sense posterior utilitat, generats
per enderrocs, reformes o durant la construcció de noves activitats constructives.
FORMA DE REALITZACIÓ
Els sistemes actualment utilitzats son diversos:
Per transport
-

Carretons (a mà i mitjançant aparells d’elevació).
Bateas (mitjançant aparells d’elevació).
Sistemes de recollida

-

Pala carregadora (aboca en el camió o dúmper directament des de terra).
Manual (càrrega del dúmper o camió directament des de terra).
Contenidor (col·locat sota el baixant de runes).
Camió o dúmper (col·locat per sota del seu baixant).

ANÀLISIS DE RISCOS
Deixant per un altre capítol els riscos derivats de l’ús de maquinària diversa, defineixen
únicament els derivats de la pròpia activitat d’evacuació.
-

Inhalació de pols.
Projecció de materials per rebot.

MESURES PREVENTIVES
-

La zona de seguretat estarà perfectament delimitada amb tanques perimetrals i
no estarà situada en la trajectòria de persones o maquinària mòbil.
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-

-

Totes les zones de recollida de materials s’organitzaran de manera que no sigui
possible la caiguda de materials sobre persones o equips, excepte el mitjà previst
de contenidor o camió.
En cas de producció de pols, caldrà procedir al reg de la runa de forma que
disminueixi considerablement el pols, sense que es produeixi l’atapeïment dels
materials fins al punt de dificultar la seva baixada.

1.4.5.4

CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIALS

Les operacions de càrrega i descàrrega es composen de diferents operacions,
essencialment: 1) eslingat de la càrrega, 2) elevació, transport i descens i per últim 3)
descarrega en una zona preestablerta.
ANÀLISIS DE RISCOS
-

Atrapament de mans durant l’eslingat.
Caiguda de la càrrega en elevació per eslingat incorrecte o trencament dels
elements de fixació.
Caiguda o enfonsament de la càrrega durant el transport o la recepció.
Caiguda d’alçada de la càrrega.

MESURES DE PREVENCIÓ
Considerarem les mesures preventives més necessàries a adoptar sobre els elements de
fixació, sobre la càrrega i sobre el lloc de descàrrega.
SOBRE ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ (ESLINGUES, CABLES, CADENES, ETC.)
Tots els cables, eslingues, etc. d’acer compliran amb la normativa de seguretat específica
en quant a les seves característiques mecàniques.
Respecte a la seva utilització, caldrà tenir en compte una sèrie de factors entre els que
podem destacar els següents:
-

L’eficiència de les amarres terminals (amb grapes, guardacaps a pressió, etc.) que
redueixen la resistència de l’eslinga.

-

L’angle d’amarres de les càrregues (a més angle, menor resistència) serà com a
màxim de 90º.

-

La curvatura del cable (a menor radi de curvatura, menor resistència).

-

L’existència o no de guardavius (les arestes vives a les càrregues a elevar
disminueixen la resistència, a la vegada que poden originar trencaments
instantanis).

-

L’existència de filaments trencats, doblaments, rovell i/o corrosió disminueixen la
resistència.

-

La durada del cable (a major temps transcorregut des de la seva fabricació, menor
resistència en condicions d’intempèrie i utilització normal).
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-

Respecte a les cadenes, no s’aconsella la seva utilització per elevar càrregues a
les obres, ja que una elevació amb un incorrecte centrat de la càrrega (fet
freqüent) pot provocar impactes que repercuteixin negativament en la cadena (a
la baula més dèbil).

-

Referent a les eslingues tèxtils de fibra sintètica, no es contemplen a la OGSHT,
no obstant son convenients en les operacions d’amarratge de càrregues en què
l’eslinga ha de cenyir-se perfectament a la càrrega. Així i tot cal extremar les
precaucions respecte a evitació d’arestes tallants i cantonades vives, així com la
seva utilització en ambients amb excessiva humitat o presencia d’àcids,
dissolvents, etc. En general, els de polièster i polipropilè tenen bones
característiques mecàniques sempre que no se superin els valors de seguretat
indicats pel fabricant.

Per últim cal destacar que el treball d’eslingat s’ha d'efectuar amb utilització de guants
apropiats per la manipulació de càrregues pesades i metàl·liques. Igualment el calçat
estarà homologat i serà de classe III (puntera i plantilla de seguretat).
SOBRE EL TRANSPORT
Els materials transportats son molts i diversos, cal racionalitzar els mitjans utilitzats com
a suport de les càrregues, establint un número limitat que permeti cobrir les necessitats
d’obra i garanteixi la seguretat del seu transport.
Els més freqüents i necessaris a obra son els següents:
-

Cubilot: Adaptat a la càrrega màxima que pot elevar la grua en punta. Haurà de
revisar-se periòdicament la zona d’amarre així com la boca de sortida del formigó
per garantir, en el primer cas, la seva adequada resistència i en el segon cas, el
correcte funcionament de la seva obertura, tancament i estanqueïtat durant el
transport.

-

Palet: Aquestes plataformes de fusta hauran d'estar en bon estat de conservació
per les dues cares i haurà de permetre que la forquilla del portapalets entri sense
esforç.
Nomes s’utilitzarà aquest sistema quan la càrrega estigui lligada perimetralment o
empaquetada. No es permet que sobresurti del perímetre de la plataforma. Sota
cap concepte es pot utilitzar per transportar materials solts.

-

Forquilla portapalets: No es pot utilitzar per transportar materials solts o
simplement recolzats (bigues, ferralla, etc.). La seva funció bàsica és la de
transportar càrrega sobre la plataforma o palet.

-

Elevador de bigues: És un dispositiu auxiliar per al transport de peces llargues que
permet espaiar la llum entre punts d’ancoratge, donant estabilitat a la càrrega. Ha
de portar incorporat un sistema de subjecció per evitat esllavissades de les
càrregues.

-

Contenidors: Els contenidors hauran de disposar d’un cercle perimetral d’alçada
adequada per evitar la caiguda de les càrregues, sigui per forats o per
desbordament.
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S’han de revisar periòdicament els punts d’amarre de la càrrega. Es prohibeix
expressament la seva utilització per al transport de persones o per a la utilització
de les mateixes com a plataformes de treball.
DESCARREGA EN ZONES PREESTABLERTES
És fonamental una bona distribució de les zones de descàrrega, de forma que el mínim
número de plataformes a l'obra permeti cobrir satisfactòriament les necessitats
d’abastament.
Les condicions que han de complir les zones o llocs de treball per descarregar son les
següents:
-

No existiran altres punts de descàrrega a la mateixa vertical.

-

A la mateixa vertical no es donarà la possibilitat de tenir presencia de persones, ja
sigui en trànsit o realitzant altres operacions.

-

La plataforma per ella mateixa no constituirà un risc, sigui de caiguda de materials
o d’enfonsament.

-

La plataforma estarà dissenyada de forma que no suposi cap risc per a les
persones encarregades de la recepció.

-

La plataforma tindrà els suficients punts d’amarre per ser transportada per la grua
quan sigui necessari. Així mateix constituirà un conjunt sòlid i indeformable.

-

El sistema de subjecció en planta ha de ser mitjançant ancoratges als elements
resistents dels sostres i puntals telescòpics a sostre com a mesura de seguretat
supletòria.

1.4.6

PREVISIÓ DE RISCOS I PROTECCIONS COL·LECTIVES EN UNITATS
DE CONSTRUCCIÓ

1.4.6.1

EXCAVACIÓ EN RASES

Pels treballs d’excavació en rases s’utilitzaran màquines pesants com la retroexcavadora,
camions, etc.
PREVENCIÓ DELS RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT
-

-

-

A nivell del sòl es delimitaran les àrees de treball.
Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran les repercussions del buidat en les àrees
limítrofes i es resoldran les interferències amb les canalitzacions de serveis
existents.
Els materials necessaris, si escau, per al suport i l’estrebada s’emmagatzemaran
en l’obra amb prou antelació, perquè l’excavació avanci amb col·locació immediata
d’aquests materials.
Es faran les estrebades necessàries, i tant en l’estrebada com en la desestrebada
es prendran les màximes precaucions.
Es farà l’eixugament immediat de les aigües que aflorin.
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-

-

-

-

Les parts frontals dels treballs se sanejaran sempre que hi hagi blocs solts o zones
inestables.
S’haurà de reconèixer l’estat del terreny abans d’iniciar el treball diari, i
especialment desprès de les pluges.
L’accés del personal a les rases es farà mitjançant escales que estaran ancorades
degudament i disposaran de daus antilliscants. L’escala sobrepassarà 1 metre,
com a mínim, la vora de la rasa.
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
Els productes d’excavació que no es portin a l’abocador es col·locaran a una
distància de la vora de la rasa igual o superior a la meitat de la seva profunditat.
Les àrees de treball en les quals l’avanç de l’excavació determini un risc de
caiguda des de zones elevades es delimitaran degudament amb una barana de
0,90 m d’alçada, sempre que es pugui preveure la circulació de persones o
vehicles pels voltants.
Diàriament, personal autoritzat revisarà l’estat de les estrebades i dels suports.
El moviment de vehicles d’excavació i transport es regirà per un estudi
preestablert, i es procurarà que aquests desplaçaments mantinguin sentits
constants.
Sempre que un vehicle aturat iniciï un moviment, l’anunciarà amb un senyal
acústic.
Periòdicament es revisarà la maquinària d’excavació i transport, sobretot l’estat
del mecanisme de frenada, direcció dels elevadors hidràulics, senyals acústics i
il·luminació.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Protector auditiu.
Ulleres antipols.
Cenyidor antivibratori.
Vestit de treball.

1.4.6.2

EXCAVACIONS A CEL OBERT

PREVENCIÓ DELS RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT
-

-

Abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà la zona per detectar possibles
esquerdes o moviments del terreny.
El front d’excavació realitzat mecànicament, no sobrepassarà en més d’un metre
l’alçada màxima d’atac del braç de la màquina.
Es prohibeix l’aplec de terres o materials a menys de 2 metres de la vora de
l’excavació per evitar sobrecàrregues i possibles trabucades del terreny.
El front i paraments verticals d’una excavació ha de ser inspeccionat sempre a
l’inici i final dels treballs per un cap de colla o encarregat que senyalarà els punts
que cal retocar.
Se senyalitzarà mitjançant una línia de guix la distància de seguretat mínima
d’aproximació a la vora de l’excavació.
Els coronaments de talussos permanents, a les que accedeixin les persones es
protegiran amb la col·locació d’una barana de 90 cm d’alçada, amb travesser
intermig i rodapeu, situada a 2 m de la vora.
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-

-

L’accés o aproximació a distàncies inferiors als 2 m de la vora d’una excavació,
s’efectuarà subjecte amb un cinturó de seguretat.
S’aturarà qualsevol treball al peu d’un talús si no reuneix les necessàries
condicions d’estabilitat definides per la D.F.
S’inspeccionaran les estrebades, pel cap d’obra, amb antelació a qualsevol treball
a la base o al coronament.
Es prohibiran els treballs a la proximitat de pals elèctrics o de telefonia si la seva
estabilitat no queda garantida amb antelació a l’inici dels treballs.
Cal utilitzar testimonis que detectin qualsevol moviment del terreny que suposi
risc de despreniments.
Caldrà col·locar estrebades en els talussos que compleixin les següents
condicions:
Pendent 1/1 terrenys esllavissadissos.
Pendent 1/2 terrenys tous però resistents.
Pendent 1/3 terrenys molt compactes.
Es prohibeix treballar al peu d’una excavació amb anterioritat al saneig del front
de la mateixa.
Les maniobres de càrrega amb cullera dels camions, serà dirigida pel cap de colla,
encarregat o responsable de seguretat.
La circulació dels vehicles es realitzarà amb una distància de seguretat de no
menys de 2 m de la vora de l’excavació.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Protector auditiu.
Ulleres antipols.
Mascaretes antipols.
Cenyidor antivibratori.
Vestit de treball.
Guants de cuir.

1.4.6.3

REBLIMENT I COMPACTACIÓ

PREVENCIÓ DELS RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT
-

Es delimitaran les zones de treball, perquè la presència del personal sigui
estrictament la necessària.
Abans de començar el rebliment d’una rasa es comprovarà que no hi hagi ningú a
l’interior.
S’hi mantindran les proteccions, les passarel·les i la senyalització, fins que la rasa
hagi estat emplenada totalment i, per tant, no hi hagi cap tipus de risc.
No es permetrà la presència de persones sota el radi d’acció de les màquines.
Els conductors dels corrons vibrants seran operaris de provada destresa en la
utilització d’aquestes màquines.
La zona es regarà tant com sigui necessari per evitar que s’hi acumuli pols.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de polietilè.
Calçat de seguretat.

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

-

Guants.
Màscara.
Granota de treball.
Cenyidor antivibratori.

1.4.6.4

OBRES DE FÀBRICA (ARQUETES I POUS DE REGISTRE)

PREVENCIÓ DELS RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT
-

-

-

-

En els treballs englobats en aquest apartat es tindrà en compte la construcció de
pericons, etc.
Totes les màquines accionades elèctricament tindran les corresponents
proteccions a terra i interruptors diferencials, i a la vegada es mantindran en bon
estat totes les connexions i els cables.
Les connexions elèctriques es farà mitjançant escales de mà reglamentària.
Totes les màquines accionades elèctricament tindran les corresponents
proteccions a terra i interruptors diferencials, i a la vegada es mantindran en bon
estat totes les connexions i els cables.
Les connexions elèctriques es faran mitjançant mecanismes estancs d’intempèrie.
S’habilitaran camins d’accés als talls, es construiran passarel·les per poder
travessar les rases i els pous sense cap risc.
Es farà una revisió prèvia de les excavacions estrebades abans de començar
qualsevol tasca.
Se senyalitzaran i protegiran si cal, les excavacions amb un cordó de balises o
amb baranes.
S’evitarà la presència de personal a la vora de les rases, ordre que serà taxativa
quan hi hagi risc de caure des d’una alçada superior als 2 mts. Quan sigui
necessari que hi hagi personal, haurà d’utilitzar un cenyidor de seguretat que
haurà d’estar lligat en un lloc rígid.
En tots els treballs que es facin en les rases, especialment en les connexions de
serveis interiors dels col·lectors existents, es tindrà en compte:
Que hi hagi prou ventilació, de manera que el percentatge d’oxigen a l’aire
no sigui inferior al 18%, i també que l’existència, si n’hi ha, d’àcid sulfhídric
estigui per sota del 100 ppm.
Si plou, o se suposa que plourà, s’ajornaran els treballs.
Sempre hi haurà una persona en l’exterior Pendent dels treballs, per actuar
ràpidament en cas d’emergència.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Protector auditiu.
Ulleres antipols.
Mascaretes antipols.
Cenyidor antivibratori.
Vestit de treball.
Guants de cuir.
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1.4.6.5

OBRES DE COL·LOCACIÓ DE TUBS

PREVENCIÓ DELS RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT
-

-

-

-

-

Segons les característiques del terreny, i d’acord amb les ordres dictades per la
direcció facultativa, s’estrebaran les excavacions i es protegiran les vores de
coronació mitjançant baranes reglamentàries, les quals estaran situades
aproximadament a una distància de 2 m amb relació a la vora.
L’accés i la sortida d’una rasa es farà mitjançant una escala sòlida ancorada a la
part superior de la rasa, i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de
repartiment de càrregues. L’escala sobrepassarà 1 m la vora de la rasa.
Si els treballs necessiten il·luminació, s’obtindrà mitjançant torretes aïllades amb
connexió de terra, en les quals s’instal·laran projectors d’intempèrie alimentats
mitjançant un quadre elèctric general d’obra.
Els tubs per a les conduccions s’amuntegaran en una superfície el mes horitzontal
possible, d’amunt d’un jaç de taulons, en un receptacle delimitat per diversos
peus que impediran que, per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.
Per aixecaments dels tubs es tindran en compte les normes de seguretat sobre
grues automotrius.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
El personal que transporti i col·loqui els tubs usarà guants i botes amb puntera
reforçada.
Quan les condicions de treball ho requereixin s’utilitzaran:
Ulleres antipartícules.
Màscara antipols.
Cenyidors antivibratoris.
Taps auditius, etc.

1.4.6.6

FERMS I PAVIMENTACIÓ

PREVENCIÓ DELS RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT
-

-

Els vehicles i la maquinària que s’utilitzin es revisaran abans de començar l’obra, i
mentre duri es revisaran periòdicament a fi de garantir-ne el bon funcionament i
la seguretat.
No se sobrepassarà la càrrega especificada per a cada vehicle.
Es regaran els talls convenientment i amb la freqüència necessària per evitar la
formació d’un ambient polsegós.
Pel que fa als riscos derivats de la utilització de maquinària s’aplicaran les
directrius establertes en els apartats de moviment de terres i excavacions.
Si en aquesta fase de l’obra encara hi hagués interferències amb les línies
elèctriques aèries, es prendrien les precaucions necessàries.
Es mantindrà en tot moment la senyalització viaria establerta per al desviament
de vehicles i vianants.
Durant l’execució d’aquesta fase de l’obra serà obligatori el manteniment de les
proteccions necessàries en tots els desnivells o zones de risc que hi hagi.
No es permetrà la presencia sobre l’estenedora d’asfalt o de formigó, quan estigui
en marxa, d’una altra persona que no sigui el conductor, per evitar accidents a
causa de les caigudes.
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-

-

-

-

-

-

Les maniobres d’aproximació i abocament de productes asfàltics o de formigó a la
tremuja estaran dirigides per un especialista, per preveure riscos causats per
imperícia.
Per estendre l’aglomerat o el formigó amb l’estenedora, el personal auxiliar
d’aquestes maniobres utilitzarà, únicament i exclusiva, les plataformes de què
disposa aquesta màquina, i es mantindran en perfecte estat les baranes i les
proteccions que impedeixin el contacte amb el cargol que no s’utilitza per a
repartir l’aglomerat o el formigó.
La resta de personal estarà situat a la vorera dels carrers en construcció, davant
de la màquina, durant les operacions d’ompliment de la tramuja, per preveure
riscos d’empresonament i atropellament.
Els costats laterals de l’estenedora, per preveure empresonaments, estaran
senyalitzats amb bandes pintades de color negre i groc alternativament.
Es prohibeix expressament l’accés de personal a la regla vibrant durant les
operacions d’estesa de l’aglomerat o del formigó.
Sobra la màquina, al costat dels llocs de pas i en aquells espais que presenten un
risc específic, s’hi col·locaran els senyals següents:
“Perill, substàncies calentes”
“No ho toqueu, alta temperatura”
Es vigilarà permanentment que hi hagi extintors d’incendis adequats a dalt de la
màquina, i també la seva conservació, de manera que el seu funcionament estigui
garantit.
Durant l’execució i enllosat a les voreres es mantindran les zones de treball en un
perfecte estat de neteja.
Tots els pericons, pous de registre, etc. que hi hagi, s’han de mantenir amb la
tapadora posada i, si no és possible, amb tapadores provisionals, baranes o, al
menys, delimitar les zones de risc amb un cordó de balises.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Granota de treball.
Guants impermeables.
Davantal impermeable.
Ulleres de seguretat.

1.4.6.7

ENCOFRATS

PREVENCIÓ DE RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT
En aquests treballs es recomana la utilització de xarxes, baranes i cobriment de forats.
-

Es prohibeix la permanència d’operaris a les zones de batuda de càrregues durant
les operacions d’elevació de taulons, puntals, bigues, etc.
L’accés i sortida del personal als encofrats s’efectuarà per mitjà d’escales de mà
reglamentàries.
S’instal·laran llistons sobre els fons de fusta de les lloses d’escala, per permetre
un pas més segur i evitar lliscaments.
S’instal·laran cubridors de fusta sobre les esperes de ferralla de les lloses d’escala,
per evitar danys a les persones.
S’instal·laran baranes als frontals de sostres i lloses per evitar caigudes a diferents
nivells.
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-

-

Es mantindrà un acurat ordre i neteja de les zones de treball.
Es trauran els claus i puntes de la fusta usada.
Els claus solts o extrets de la fusta s’eliminaran mitjançant escombrat i recollida.
Al finalitzar el treball, s’eliminaran les restes de material sobrant i es netejarà la
zona.
S’instal·larà un abalisament davant dels buits perillosos.
El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda de potes de cabra, i sempre des de
el costat que no es pot desprendre la fusta, es a dir, des de zones ja
desencofrades.
Els recipients per a productes de desencofrat es classificaran ràpidament per a la
seva utilització o eliminació.
Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats. Si es fan fogueres es faran
sobre recipients metàl·lics aïllats dels encofrats.
El personal encofrador acreditarà la seva condició.
El contractista acreditarà a la D.F. que el treballador es apte pel desenvolupament
d’aquesta feina.
Amb anterioritat a la col·locació del formigó, el vigilant de seguretat comprovarà
la bona estabilitat del conjunt.
Queda prohibit encofrar sense haver cobert el risc de caigudes amb la col·locació
de xarxes i baranes.
Es prohibeix trepitjar directament els sotaponts, es col·locaran taulells que actuïn
com a camins segurs.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Granota de treball.
Guants impermeables.
Davantal impermeable.
Ulleres de seguretat.

1.4.6.8

TREBALLS DE FERRALLA D’OBRA

PREVENCIÓ DE RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT
-

S’habilitarà a l’obra un espai dedicat a l’aplec i classificació de rodons.
Els paquets de rodons es classificaran en posició horitzontal sobre taulons de fusta
en diferents capes, limitades per la resistència de la base.
El transport aeri dels paquets de ferralla s’efectuarà amb suspensió de la càrrega
per dos punts.
La ferralla muntada s’apilarà en llocs designats separats de la zona de muntatge.
S’escombrarà diàriament la zona de treball i muntatge de ferralla.
Es prohibeix el transport aeri d’armadures muntades de pilars.
Es prohibeix trepar per armadures en qualsevol cas.
Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense la prèvia col·locació de
xarxes de protecció.
Cal evitar caminar pels encofrats de jàsseres.
S’instal·laran camins segurs (amb taulells de fusta de 60 cm d’ample) per caminar
per sobre dels sostres en la fase de col·locació dels armats.
Les maniobres de transport al lloc de ferralla muntada s’efectuaran amb la
col·laboració de tres operaris com a mínim.
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PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Granota de treball.
Guants impermeables.
Davantal impermeable.
Ulleres de seguretat.
Cinturó de seguretat.

1.4.6.9

COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ EN L’OBRA

S’analitzen en aquest punt els riscos existents i les mesures de seguretat que s’han
d’adoptar durant l’execució de la col·locació del formigó en la rasa, etc.
PREVENCIÓ DE RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT
-

Mentre es du a terme l’abocament es vigilaran atentament les parets de les rases i
els pous, per prevenir possibles esllavissades.
S’habilitaran camins d’accés als talls i es construiran passarel·les per poder
travessar rases i pous, i evitar possibles caigudes.
Es revisaran prèviament les excavacions estrebades abans d’abocar-hi el formigó.
Es senyalitzaran i protegiran, si cal, les excavacions amb un cordó de balises o
tanques de fusta, a una distància de 2 m de la vora de la rasa.
Els vibradors estaran proveïts d’una pressa de terra.
Abans d’abocar-hi el formigó es revisaran els encofrats per evitar les rebentades o
els abocaments innecessaris.
Formigonada per vessament directe:
-

-

-

Abans d’iniciar l’abocament del formigó directament amb el camió
formigonera, s’instal·laran topalls molt forts en el lloc on hagi de quedar
situat el camió. És convenient no estacionar-lo en rampes que tinguin un
Pendent fort.
Els operaris no se situaran mai darrere els vehicles mentre facin maniobres
de marxa enrere que, d’altra banda, sempre s’hauran de dirigir des de fora
del vehicle. Tampoc es col·locaran en el lloc de formigonada fins que el
camió formigonera no estigui situat en posició d’abocament.
Es prohibeix col·locar les rodes dels camions formigoneres (com a norma
general) a menys de 2 m de l’excavació.

Formigonada amb cubilot:
-

No es carregarà el cub per damunt de la càrrega admesa per la grua. Se
senyalitzarà expressament el nivell d’ompliment equivalent al pes màxim.
Es prohibeix rigorosament a qualsevol persona situar-se sota de les
càrregues que penjant de les grues.
S’obligarà als operaris que estan en contacte amb els cubs a utilitzar
guants protectors.
Els cubilots es guiaran per mitjà de cordes que impediran els cops o els
desequilibris a les persones.
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PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat
Guants per a la manipulació d’objectes
Guants de goma
Calçat impermeable a l’aigua i a la humitat
Granota de treball
Ulleres de seguretat

1.4.6.10

TREBALLS DEL RAM DE PALETA

PREVENCIÓ DE RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT.
-

-

Els forats existents als terres romandran protegits per evitar caigudes
No es trauran les proteccions fins que es treballi el tancament definitiu.
Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades en
fase d’estructura.
En determinats casos (replanteig inicials, col·locació de reglades, etc.) es
col·locaran cables guies i s’utilitzaran cinturons de seguretat.
Totes les zones de treball estaran suficientment il·luminades. Si s’utilitzen
portàtils, es compliran les normes de seguretat que impedeixin accidents i riscos
elèctrics.
Les zones de treball es mantindran netes de runes amb treballs de neteja diaris i
s’accedirà amb seguretat. Es prohibeix l’ús de ponts de tauló.
Es prohibeix el balanceig de les càrregues sospeses per a la descàrrega sobre les
plantes.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de polietilè
Cinturó de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de cuir.
Botes de cautxú o PVC de seguretat.
Roba de treball.

1.4.6.11

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PREVENCIÓ DE RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT.
-

-

Durant el muntatge de la instal·lació s’impedirà, mitjançant rètols que avisaran del
risc que hi ha, que algú pugui connectar la instal·lació a la xarxa. S’executarà,
com a última fase de la instal·lació, el cablejat des del quadre general al de la
companyia i es deixaran en un lloc segur els mecanismes necessaris per a
efectuar la connexió al quadre (fusibles, accionadors), que s’instal·laran moments
abans d’acabar la instal·lació.
Abans de fer la connexió s’informarà el personal de l’inici de les proves de tensió
amb la col·locació de rètols i senyals de “PERILL D’ELECTROCUCIÓ”.
Abans de fer la prova amb la tensió s’ha de revisar la instal·lació i procurar que
quedin accessibles a terceres persones: unions, entroncaments i quadres oberts; i
a la vegada comprovar la correcta disposició de fusibles, terminals, proteccions
diferencials, connexions a terra, panys i mànegues en els quadres i en els grups
elèctrics.
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-

-

-

Sempre que sigui possible, les mànegues elèctriques per al repartiment de càrregues
s’enterraran. S’establirà, com a protecció i senyalització, sobre les zones per on
passen les mànegues, una línia de taulons amb un senyal, als extrems del pas, que
digui “PERILL D’ELECTROCUCIÓ”.
Els mànecs de les eines manuals estaran protegits amb materials dielèctrics, en
queda prohibida la manipulació i l’alteració. Si l’aïllament està deteriorat es retirarà
l’eina.
Els muntatges i els desmuntatges elèctrics els efectuarà personal especialitzat que
haurà de demostrar documentalment aquesta condició.
Tot el personal que manipuli conductors i aparells accionats mitjançant electricitat
haurà d’utilitzar guants i calçat aïllants.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Botes aïllants d’electricitat.
Casc de polietilè.
Guants dielèctrics.
Granota de treball.
Banqueta o estora aïllant.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllades i aïllants
Ulleres de seguretat.

1.4.6.12

TREBALLS DE PLANTACIÓ D’ARBRAT

PREVENCIÓ DELS RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT
-

-

Abans de començar s’inspeccionarà el terreny per tal de comprovar que no té
anomalies que puguin derivar en moviments del terreny.
El front d’excavació realitzat mecànicament, no sobrepassarà en més d’un metre
l’alçada màxima d’atac del braç de la màquina.
Els forats de les plantacions se senyalitzaran fins que es puguin omplir per evitar
caigudes a diferents alçades.
Es tindrà cura de la projecció de partícules durant el procés d’excavació i plantació
dels diferents elements.
Les maniobres de càrrega amb cullera dels camions, serà dirigida pel cap de colla,
encarregat o responsable de seguretat.
La manipulació dels arbres es farà segons les especificacions de la maquinària en
aquest apartat.
La circulació dels vehicles es realitzarà amb una distància de seguretat de no
menys de 1 m de la vora de l’excavació.
Aquestes tasques es realitzaran des del terra, plataformes de treball o des de
cistelles elevadores reglamentàries, si és necessari s’utilitzarà cinturó de
seguretat.
Per la manipulació d’abonaments o pesticides se seguiran les indicacions del
fabricant.
Els envasos que contenien ela productes anteriorment esmentats han de ser
destruïts, cremats o enterrats, però mai poden ser reutilitzats per a altres usos.
Els tractaments de plagues s’hauran d’administrar segons les condicions del vent
per evitar que afectin a l’operari. Aquest ha de dur roba adient que no deixi cap
part del cos al descobert.

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Calçat de goma.
Ulleres antipols.
Mascaretes antipols.
Mascaretes amb filtre químic.
Vestit de treball.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Cinturons antivibratoris.
Cinturons de seguretat.

1.4.7

PREVENCIÓ DE RISCOS EN INSTAL·LACIONS ALIENES A L’OBRA

Com ja s’ha dit, els riscos en instal·lacions alienes es produeixen per la possible
existència de:
-

Línies elèctriques aèries.
Línies elèctriques subterrànies.
Conduccions d’aigua de sanejament.
Conduccions de gasos i líquids inflamables.

A continuació s’especifiquen les normes de treball que fan referència a aquestes
instal·lacions.
Tota la normativa de seguretat que es detalla a continuació estarà supeditada a les
instruccions generals i específiques que subministri per escrit la companyia propietària
dels serveis interferits, i únicament en el cas que algun apartat les exigències de
seguretat fossin inferiors a les que aquí s’indiquen, aquestes prevaldrien.
1.4.7.1

TREBALLS PRÒXIMS A LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

CAMP D’APLICACIÓ
Companyies de subministrament elèctric.
ACTUACIONS PRÈVIES
-

Identificació de la companyia, i també de les característiques de la línia en la zona
de treball:
-

-

Tensió.
Alçada dels suports.
Distància mínima entre els conductors i el terra.

En el cas que les distàncies més desfavorables entre la línia elèctrica i la zona de
treball, maquinària o vehicles que hi passi per sota, sigui de 5 m, tant en el sentit
vertical com en l’horitzontal, es faran les gestions oportunes per aconseguir la
descàrrega i el desviament de la línia.
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-

Cas que no sigui possible la descàrrega o el desviament de la línia, o es tinguin
dubtes raonables sobre el tall de tensió que hagi efectuat la companyia (indefinició
de l’inici i final de la descàrrega, absència de justificació documental sobre la
manera de fer la descàrrega, etc..) es considerarà a tots els efectes que la línia
continua en tensió, per la línia, s’hauran de considerar els procediments següents:
PROCEDIMENT D’OPERACIÓ
-

Aïllar els conductors despullats. L’aïllament només és possible per a
tensions fins a 1000 volts. El fet de posar i treure l’aïllament s’ha de fer per
mitjà del propietari de la línia.

-

Limitar el moviment de translació, de rotació i d’elevació de les màquines
d’elevació o moviments de terres mitjançant dispositius mecànics
d’aturada.

-

Limitar la zona de treball, la de les màquines d’elevació o de moviment de
terres, amb barreres de protecció.

-

Si en casos particulars, cap de les mesures esmentades és aplicable, els
ginys de les cistelles s’han de proveir d’una protecció aïllada. La forma i la
rigidesa dielèctrica dels aïlladors de suport han d’acordar-se sempre amb el
propietari de la línia.

BARRERES DE PROTECCIÓ
-

Les barreres de protecció son construccions formades generalment per
penjadors col·locats verticalment al peu dels quals està subjectat
sòlidament el terra, i paravents units per bancades o taulons.

-

La dimensió dels elements de les barreres de protecció ha de ser
determinada en funció de la força dels vents que bufen a la regió.

-

L’espai vertical màxim entre les bancades o els taulons no ha de
sobrepassar 1 metre.

-

En l’espai on es col·loquin les bancades o els taulons es poden utilitzar
cables de retenció previstos de cartrons de senyalització. Els cables han
d’estar ben tensats. L’espai vertical entre els cables de retenció no ha de
ser superior als 50 cm.

-

Entre les bancades, els taulons i els cables, es col·locaran xarxes,
l’obertura de les quals no sobrepassarà els 6 cm per evitar que elements
metàl·lics de les bastides, màquines, etc. puguin penetrar en la zona de
perill. Les barreres de protecció, cèrcols de protecció, cables de retenció i
xarxes metàl·liques s’han de posar a terra d’acord amb les prescripcions.

-

Si les barreres de protecció són per al pas de màquines i vehicles, se
n’hauran de col·locar a cada costat de la línia aèria.

-

L’alçada de pas màxima s’ha d’assenyalar amb plafons adequats que es
fixaran a les perxes. Les entrades del pas s’han d’assenyalar als dos
costats.
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RECOMANACIONS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE EN CAS D’ACCIDENT
-

Caiguda de línia:
-

-

Contacte amb màquines a la línia:
-

1.4.7.2

S’ha de prohibir l’accés del personal a la zona de perill fins que un
especialista comprovi que no hi ha tensió. Només en cas que hi hagi
un accidentat i es tingui la seguretat que es tracta d’una línia de
B.T. s’intentarà separar-lo de la línia per mitjà d’elements no
conductors, sense tocar-lo directament.

Si qualsevol màquina, o la seva càrrega, entra en contacte amb la
línia elèctrica, s’han de prendre les mesures següents:
-

S’ha de conservar la calma i mantenir-se en el lloc de
comandament e intentar d’enretirar la màquina de la línia per
poder situar-la fora de la zona. El conductor haurà d’avisar el
personal que hi hagi a la zona i dir-s’ho que se n’allunyin.

-

Cas que no es pugui separar la màquina de la línia elèctrica i
que aquesta comenci a cremar, etc. el conductor haurà
d’abandonar-la saltant amb els dos peus junts a una
distància el més allunyada possible.

TREBALLS PRÒXIMS A LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES

ACTUACIONS PRÈVIES
-

Informar-se de la possible existència de cables soterrats. Aquesta informació l’ha
de donar la companyia elèctrica que subministri energia a la zona.

-

Efectuar les gestions oportunes per aconseguir descarregar la línia.

-

Cas que no sigui possible fer el descàrrec de la línia, o hi hagi dubtes raonables
sobre el tall de tensió que hagi efectuat la companyia (indefinició en l’inici i en
l’acabament de descarregar la línia, absència de justificació documental sobre la
manera de descarregar-la, etc.), es considerarà que la línia continua tenint tensió,
per la qual cosa, cas que indubtablement s’hagi de treballar en l’àrea afectada per
la línia, s’hauran de considerar dos procediments:

PROCEDIMENTS D’OPERACIÓ
-

Coneguda perfectament la línia (tensió, profunditat, traçat i sistema de protecció):
-

-

Es podrà excavar mecànicament fins a una distància (projeccions verticals i
horitzontals) de 0,5 m, i s’haurà de continuar l’aproximació manualment
fins a accedir a la protecció (fàbrica de maó, tub, etc.) o a la coberta aïllant
en cas que es cobreixi amb sorra o terra.
El procediment de treball des que s’iniciï l’excavació, començant per la
fitació corresponent, el canvi d’emplaçament (si cal) i la protecció posterior
s’efectuarà d’acord amb la companyia subministradora del fluid elèctric
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-

-

Aquests treballs, des del seu inici fins al seu acabament, hauran d’estar
supervisats “in situ” per un dels responsables o inspectors de companyia.

-

Les proteccions personals obligatòries específiques del risc consistiran en
guants dielèctrics adequats a la tensió de la línia que a la vegada estaran
protegits amb guants de treball de cuir. Igualment, serà obligatori el casc
amb barballera, protecció ocular i calçat de seguretat classe III (aïllant).

-

El responsable dels treballs no permetrà que s’iniciïn fins que no comprovi
que el procediment per treballar tingui el vist i plau de la companyia
elèctrica i que el personal utilitzi les proteccions personals i obligatòries.

-

En qualsevol cas és preceptiva la construcció de cales, almenys en dos
punts del traçat per confirmar-lo amb exactitud abans de l’inici dels
treballs.

Coneguda l’existència de la línia, però no el traçat, la profunditat i el sistema de
protecció mecànica, s’haurà de:
-

Sol·licitar a la companyia que mitjançant un detector de camp ens defineixi
les coordenades del traçat de la línia on s’ha de treballar.

-

Si ens ofereixen garanties sobre l’exactitud dels amidaments, hem d’actuar
segons el que ens indica l’apartat primer però hem de sol·licitar que una
persona qualificada pertanyent a la companyia elèctrica supervisi l’obra.

-

En cas que l’adjudicatari sigui qui fa els treballs, el cap de l’obra
considerarà que aquest procediment de seguretat s’haurà d’aplicar amb la
mateixa rigurositat tant al personal propi com al dels subcontractistes.

1.4.7.3

TREBALLS EN POUS EN XARXES DE SANEJAMENT

Per dur a terme treballs en els quals s’hagi d’entrar en pous, col·lectores, etc., es tindrà
en compte:
-

Que la ventilació sigui suficient, de manera que el percentatge d’oxigen a l’aire no
baixi del 18%, i també que si hi ha àcid sulfhídric estigui per sota dels 100 ppm. I
que ni hi hagi gas metà en la proporció suficient perquè es produeixi un incendi o
una explosió. Per això, es mesurarà contínuament la concentració dels esmentats
components.

-

Si plou, o es preveu que plourà, els treballs s’ajornaran.

-

Sempre hi haurà una persona a l’exterior pendent de les tasques per actuar
ràpidament en cas d’emergència.
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1.4.7.4

TREBALLS EN LA PROXIMITAT DE CONDUCCIONS DE GASOS I
LÍQUIDS INFLAMABLES.

ACTUACIONS PRÈVIES
En cas que les canonades estiguin soterrades s’actuarà d’acord amb les normes
següents:
-

Identificació
S’identificarà el traçat de la canonada que es vulgui excavar a partir dels estudis
de construcció que se n’hagin fet.

-

Senyalització
Es localitzarà la canonada mitjançant un detector, i se’n marcarà amb picots la
direcció i la profunditat.

PROCEDIMENT D’OPERACIÓ
-

Conduccions soterrades a una profunditat igual o de menys d’un metre.
En aquest cas es començarà sempre fent-hi cales a mà, fins arribar a la generatriu
superior de la canonada. Se’n faran tantes com siguin necessàries per estar
segurs de quina és la posició de la canonada.

-

Conduccions soterrades a una profunditat de més d’un metre.
Es podrà començar l’excavació amb màquina fins arribar a 1 metre per damunt la
canonada. Seguidament es procedirà com en el punt anterior.

Desprès de localitzar la canonada, es podrà iniciar l’excavació mitjançant procediments
mecànics fins a 0,5 m. de la canonada.
NORMES DE SEGURETAT
Quan es treballi en la proximitat de conduccions de líquids i gasos inflamables, o quan
sigui necessari descobrir-les, s’insistirà especialment en els punts següents:
-

Comprovació periòdica de la presència de gas en l’ambient. En cas que hi hagi una
fuita de gas o es produeixi un incendi, tot el personal de l’obra s’allunyarà més
enllà del límit de seguretat assenyalat. Només es rebran instruccions del personal
competent de la companyia propietària de la instal·lació.

-

La zona de treball ha d’estar tancada senyalitzada adequadament. Està totalment
prohibit fumar, encendre qualsevol tipus de foc o fer espurnes dins de l’àrea
afectada, per la qual cosa les màquines de combustió que s’utilitzin hauran de dur
reixes tallafocs; les soles de les sabates hauran de dur ferramentes, etc.

-

Tant els compressors com qualsevol tipus d’aparell elèctric (grup electrogen, etc.)
es col·locaran, sempre que sigui possible, fora de la zona.

-

S’instal·laran i mantindran tots els llums, les tanques i la vigilància per protegir les
obres o per protegir terceres persones quan la situació ho requereixi.
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1.4.8

PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS

PEL QUE FA A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-

S’estudiaran, conjuntament amb el personal responsable del trànsit a la zona,
recorreguts alternatius per quan hi hagi talls i modificacions de circulació.
S’informarà amb prou antelació, els veïns, sobre les obres que es faran als carrers
i de com els afectaran.
Es tancaran i senyalitzaran els carrers, tants els que s’hi facin obres com els
limítrofs, per poder desviar o regular el trànsit en la direcció i els sentits oportuns.

PEL QUE FA A LA CIRCULACIÓ DE VIANANTS
-

-

-

-

Es conservaran o col·locaran els mitjans d’accés necessaris en totes les
residències o locals situats en el tram de la construcció.
Els mitjans d’accés que s’hi col·loquin hauran de:
Tenir prou rigidesa.
Tenir la mateixa amplada que les portes de les residències o locals.
S’habilitaran passos per als vianants que hauran de:
Estar totalment limitats.
No tenir discontinuïtats (obstacles, buits al terra, elements sortints).
Tenir una amplada mínima d’1 metre.
Quan es facin treballs amb màquines o vehicles damunt el ferm de la calçada
(compactadores, estenedors, etc) abans s’haurà d’habilitar el pas dels vianants i
delimitar el perímetre de treball, de les màquines.
Durant el treball de les màquines hi haurà sempre una persona al seu costat que
s’encarregarà que no hi hagi cap vianant o treballador aliè a l’obra en el radi de
les màquines.

GENERAL
-

En l’obra hi haurà com a mínim un rètol amb la indicació mínima del nom i el
telèfon del centre de treball.
La senyalització de l’obra estarà il·luminada durant les hores nocturnes.
En l’obra hi haurà, degudament amuntegat, només el material estrictament
necessari. Els materials fungibles es trauran de l’obra el més aviat possible.
Les rases estaran sempre degudament protegides.
La senyalització es farà mitjançant:
Avisos per al públic col·locats verticalment i en consonància amb el seu
missatge.
Banda de fitació destinada a l’amollonament i a la limitació de les rases, i
també a la limitació dels passos de vianants i de vehicles.
Pals de suport per a la banda de fitació, perfil cilíndric i buit de plàstic rígid
color butà, de 100 cm de longitud, amb una ranura a la part superior del
pal per a acoblar-hi la banda de fitació.
Adhesius reflectants destinats a la senyalització de tanques de fitació,
panels de balises, maquinària pesant, etc.
Tanca de plàstic tipus masnet de color taronja, per a la fitació i la limitació
dels passos de vianants i de vehicles, rases i com a tanca per a llocs poc
conflictius.
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Tots els desviaments, els itineraris alternatius, els estrenyiments de la calçada, etc. que
es puguin produir durant l’execució de l’obra, se senyalitzaran segons la Norma de
carreteres 8.3-IC del Ministeri d’O. Públiques i Urbanisme de 31/08/1987.
1.4.9

PREVENCIÓ DE RISCOS CAUSATS
MAQUINÀRIA I EQUIPS AUXILIARS.

1.4.9.1

MAQUINÀRIA

PER

LA

UTILITZACIÓ

DE

Abans que la maquinària entri a l’obra, se li exigirà que tingui la ITV corresponent.
També s’exigirà que hagi estat revisada per un taller autoritzat i la presentació d’un
certificat que manifesti el correcte estat de seguretat de la màquina.
MARTELL DE TRENCAR
-

Es tindrà molta cura quan es circuli per terrenys irregulars o sense consistència.
El maquinista serà sempre una persona qualificada.
S’utilitzaran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament
dels llums.

RETROEXCAVADORA MIXTA, PALA CARREGADORA, MOTO DE TRABUC (DUMPER)
-

Es prohibeix baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.
Es tindrà molta cura quan es circuli per terrenys irregulars o sense consistència.
Es prohibeix absolutament transportar persones en la cullera.
El maquinista serà sempre una persona qualificada.
S’utilitzaran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament
dels llums.

CAMIONS CISTERNA, DE TRANSPORT, GRUA
-

Els camions estaran en perfecte estat de manteniment.
L’accés i la circulació interna es farà pels llocs indicats. Es compliran les normes
de circulació i es respectarà la senyalització establerta.
La càrrega i la descarrega de caixes dels camions es farà mitjançant una escala
metàl·lica.
Abans d’iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d’haver posat el
fre de mà, es col·locaran falques a les rodes per immobilitzar-les.
Els gats estabilitzadors es recolzaran sobre terreny ferm o damunt de taulons de 9
cm de gruix per utilitzar-los com a elements de repartiment.
Es prohibeix excedir la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció
de la longitud del braç.
Es prohibeix romandre o fer treballs dins del radi d’acció de la grua.
El ganxo haurà de dur incorporat un pestell de seguretat.
Es mantindran les distàncies de seguretat en les canalitzacions aèries i les
subterrànies de serveis.

FORMIGONERA ELÈCTRICA
-

El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adequat per resistir la
intempèrie i la seva connexió estarà perfectament protegida.
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-

-

Es connectaran al quadre de connexions amb un interruptor diferencial de 300
mA. i una connexió de terra la resistència de la qual no serà superior, d’acords
amb la sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24 V.
La neteja de les paletes de barrejar es farà amb la màquina aturada i
desendollada.

BOMBA DE FORMIGÓ
-

El maquinista serà sempre una persona qualificada.
S’utilitzaran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament
dels llums.

CAMIÓ FORMIGONERA
-

S’utilitzaran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament
dels llums.
L’accés i la circulació interna es farà pels llocs indicats. Es compliran les normes
de circulació i es respectarà la senyalització establerta.
Es tindrà molta cura quan es circuli per terrenys irregulars o sense consistència.

VIBRADORS ELÈCTRICS
-

Es connectaran al quadre de connexions amb un interruptor diferencial de 300
mA. i una connexió de terra la resistència de la qual no serà superior, d’acords
amb la sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24 V.

VIBRADORS PNEUMÀTICS
-

Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció.

ESTENEDORA
-

No es permetrà, quan l’estenedora estigui en marxa, que hi hagi una altra persona
que no sigui el conductor.
Els costats de l’estenedora estaran senyalitzats amb bandes negres i grogues.
Es prohibirà l’accés dels operaris a la regla vibrant durant l’estesa.

ESTENEDORA D’AGLOMERAT
-

No es permetrà, quan l’estenedora estigui en marxa, que hi hagi una altra persona
que no sigui el conductor.
Els costats de l’estenedora estaran senyalitzats amb bandes negres i grogues.
Es prohibirà l’accés dels operaris a la regla vibrant durant l’estesa.

COMPACTADORA DE PNEUMÀTICS
-

La màquina estarà en perfecte estat de funcionament.
L’accés i la circulació interna es farà pels llocs indicats. Es compliran les normes
de circulació i es respectarà la senyalització establerta.
Abans de començar a treballar es comprovarà l’estat i la pressió dels pneumàtics.
Està prohibit fumar mentre es carrega el combustible i es comprova el nivell de la
bateria.
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-

La càrrega i la descàrrega de les caixes de la màquina es farà mitjançant una
escala metàl·lica.
S’utilitzaran senyals acústics de marxa enrere i es controlarà el bon funcionament
dels llums.

EN CORRONS VIBRANTS AUTOPROPULSATS
-

La màquina estarà en perfecte estat de funcionament.
L’accés i circulació interna s’efectuarà pels indrets indicats, amb menció especial al
compliment de les normes de circulació i la senyalització disposada.
L’ascensió i descens de les caixes de la màquina s’efectuarà per mitjà d’escala
metàl·lica.
Es prohibeix terminantment de romandre o realitzar treballs dins del radi d’acció
de la màquina.
S’utilitzaran senyals acústiques de marxa enrere i es controlarà el bon
funcionament de les llums.

GRUPS ELECTRÒGENS
-

El transport en suspensió es farà mitjançant una eslingada de quatre punts.
El grup electrogen estarà sempre aturat en el moment de posar-hi combustible i
les claus de contacte s’hauran tret del lloc habitual.
Les carcasses protectores estaran tancades.
Es connectaran al quadre de connexions amb un interruptor diferencial de 300 mA. i
una connexió de terra la resistència de la qual no serà superior, d’acords amb la
sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24 V.

COMPRESSORS
-

El transport en suspensió es farà mitjançant una eslingada de quatre punts.
El compressor quedarà aturat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal
Les carcasses protectores estaran tancades.
Les operacions de proveïment de combustible es faran amb el motor aturat.
Les mànegues que s’utilitzaran estaran en perfectes condicions d’ús, no
s’acceptaran les que estiguin deteriorades o clivellades.
Els mecanismes de connexió es rebran mitjançant racords de pressió.

MARTELLS PNEUMÀTICS
-

Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció.

SERRA DE TREPAR FUSTA
-

El dispositiu per posar-la en marxa ha d’estar situat a l’abast de l’operari, però de
manera que no sigui possible que es posi en marxa accidentalment.
La fulla de la serra serà de qualitat excel·lent i es col·locarà ben ajustada i
premuda perquè no es descentri ni es mogui durant la feina.
La fulla es protegirà per sota lateralment, amb dues mampares desmuntables.
Damunt de la taula la part posterior amb un ganivet divisor i la part anterior amb
un cobertor regulable.
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EQUIP DE SOLDADURA ELÈCTRICA
-

-

Es connectaran al quadre de connexions amb un interruptor diferencial de 300 mA. i
una connexió de terra la resistència de la qual no serà superior, d’acords amb la
sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24 V.
L’operari utilitzarà ulleres de protecció, davantal de cuir, maneguins i polaines
El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adequat a la intempèrie i
la seva connexió als borns es farà mitjançant clivelles.

EQUIP D’OXITALLADA
-

S’utilitzarà sempre amb vàlvules antiretorn.
L’operari utilitzarà ulleres de protecció, davantal de cuir, maneguins i polaines.
Les vàlvules de les ampolles estaran protegides amb una caputxa.
No es barrejaran ampolles de diferents gasos.
Es controlarà l’estat de les mànegues per prevenir les fuites de gasos.

PISTOLA FIXADORA DE CLAUS
-

El personal serà especialitzat.
Utilitzarà a més de l’equip bàsic, protectors auditius i ulleres antiimpactes.

1.4.9.2

EQUIPS AUXILIARS

ESCALES DE MÀ
-

No es podran utilitzar per arribar a alçades superiors als 6 m. Per a les alçades
més elevades s’hauran d’utilitzar escales telescòpiques.
A l’extrem inferior portaran claus antilliscants.
Sobrepassaran 0,90 m. l’alçada que s’ha d’aconseguir i estaran lligades per
l’extrem superior a l’estructura que han d’accedir.
S’instal·laran de manera que el seu suport inferior distarà de la projecció vertical
del suport superior ¼ de longitud de la bancada entre els suports.
Els operaris hi accediran d’un en un i es farà frontalment. No es podran
transportar pesos superiors als 25 k.
Es preferible que siguin metàl·liques. Si son de fusta, les bancades hauran de ser
d’una sola peça, sense nusos o defectes. Els graons estaran encaixats, no clavats,
tampoc estaran pintades llevat que el vernís sigui transparent.

CABLES, CADENES, ESLINGUES I APARELLS ELEVADORS
-

-

S’utilitzaran únicament elements de resistència adequada.
No s’utilitzaran els elements de manutenció fent que formin angles aguts o sobre
arestes vives. En aquest sentit, és convenient:
Protegir les arestes amb draps, sac o millor amb escaires de protecció.
Equipar amb guardaagulles els anells finals dels cables.
No utilitzar cables ni cadenes nuats.
Pel que fa a la càrrega que s’hagi d’elevar es triaran els punts de fixació que no
permetin el lliscament de les eslingues, s’haurà de procurar que aquests punts es
trobin convenientment dipositats amb relació el centre de gravetat de la càrrega.
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-

La càrrega es mantindrà en equilibri estable amb la utilització, si cal, d’un porxo
per equilibrar la força de les eslingues.
S’adoptaran curosament les mesures següents:
Quan s’hagi de moure una eslinga s’haurà d’afluixar-la prou per poder-la
desplaçar.
No es desplaçarà una eslinga situant-se sota la càrrega.
No s’elevaran les càrregues d’una manera brusca.

CUBILOT
-

S’adaptarà a la càrrega màxima que pugui elevar la grua i es revisarà
periòdicament la zona de l’amarrador i la boca de sortida del formigó, per
garantir-ne l’hermetisme durant el transport.

1.4.9.3
-

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLECTIVES

Casc de seguretat.
Casc de polietilè.
Calçat de seguretat.
Calçat de goma.
Calçat impermeable a l’aigua i a la humitat.
Botes de cautxú o PVC de seguretat.
Botes aïllants d’electricitat.
Ulleres antipols.
Ulleres de seguretat.
Ulleres antipartícules.
Mascaretes antipols.
Mascaretes amb filtre químic.
Protector auditiu.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Guants impermeables.
Guants dielèctrics.
Guants per a la manipulació d’objectes.
Davantal impermeable.
Cinturons antivibratoris.
Cinturó de seguretat.
Cenyidors antivibratoris.
Granota de treball.
Roba de treball.
Banqueta o estora aïllant.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllades i aïllants.

1.5

PLANIFICACIÓ DE LA SEGURETAT A L’OBRA

1.5.1

IMPLANTACIÓ DE L’OBRA

Al cas que ens ocupa, els treballs de substitució dels paviments de fusta i restauració
dels elements estructurals de murs, pilars i corretges, es poden dur a terme amb un
tancament provisional d’aquesta part del parc.
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Un cas diferent es el dels entorns immediats del bar-restaurant. La activitat d’aquest
espai es veurà afectada pel desenvolupament dels treballs.
Precisament aquesta es la principal afectació amb repercussions econòmiques directes.
Per aquesta raó, proposem que siguin aquests treballs els que condicionin en general la
planificació dels treballs.
Les obres de l’espai de l’entorn del bar-restaurant han de ser realitzades en el menor
termini possible. Per aquesta raó, la planificació dels treballs d’aquest entorn ha de
realitzar-se amb especial atenció a la disposició dels elements a subministrar i la
preparació dels equips i maquinària imprescindibles dedicats a aquesta prioritat.
Hi ha la possibilitat de realitzar les obres en dues fases, deixant que el bar mantingui la
seva activitat per la cara est i sud (amb treballs a la cara oest, de la plataforma principal)
i posteriorment al revés, deixant la activitat del bar restringida a la banda oest mentre
que es treballin els paviments a la banda est i sud.
No obstant, aquesta forma de organització dels treballs implica uns menors rendiments
globals.
Correspon al Servei de Manteniment la determinació de tancar el bar un termini concret i
realitzar els treballs de forma global i unitària o mantenir una activitat restringida i
realitzar els treballs en dues fases.
Per la resta dels treballs, restauració estructural, paviments de fusta i perímetres del llac,
es preveu el tancament perimetral de l’espai de treball.
Com que els accessos de usuaris al Parc es múltiple al llarg de tot el perímetre, es preveu
que el tancament d’un espai de treball inclogui el tancament al públic d’un dels accessos.
Pels treballs de renovació del perímetre del llac, es preveu un tancament d’1 metre i
cinta de abalisament, de manera que el públic tingui un límit senyalat i a la vegada
mantingui visual sobre els treballs a realitzar.
Per la zona en que es renova el paviment de fusta es preveu un tancament de malla
electrosoldada industrialitzat amb peus de formigó desmuntables. La tanca exigirà el
cosit dels trams o panells de reixa per que sigui eficient.
El tancament d’aquest límit d’obra amb la zona del bar es resoldrà en funció de
l’organització dels treballs, (treballs per trams amb el bar en servei, o treballs prioritaris
amb el bar tancat)
1.5.1.1

SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L’OBRA

A l’inici dels treballs s’haurà de procedir a delimitar i protegir les zones d’instal·lacions i
recintes auxiliars d’obra. A aquest efecte es tancarà tot el perímetre ocupat, deixant un
pas o porta per al pas de persones i vehicles de l’amplada necessària.
Immediatament es procedirà a la senyalització de les prohibicions i riscos que comporta
l’accés i permanència de les persones al recinte d’obra, segons els següents criteris:
-

Senyals de STOP a les sortides de vehicles.
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-

Obligatorietat de l’ús del casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, protectors
auditius, botes i guants.
Risc elèctric, caigudes d’objectes, caigudes a diferent nivell, maquinaria pesada en
moviment, càrregues suspeses, incendis i explosions.
Entrada i sortida de vehicles.
Prohibit el pas a les persones alienes a l’obra.
Prohibit encendre foc.
Prohibit fumar.
Prohibit aparcar.
Senyal informatiu de localització de la farmaciola i de l’extintor. Cinta de
abalisament en el seu cas.

De tots aquests punts caldrà informar als treballadors de l’obra.
1.5.1.2

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

Les instal·lacions i serveis d’higiene i benestar comprendran inicialment:
-

Un local de serveis higiènics amb un vàter i un rentamans.
Un local modular de 6x2,35 m per a ús de vestidor, amb una taquilla per
treballador.

Totes les instal·lacions hauran de disposar de mobiliari i accessoris necessaris per a la
seva utilització, segons estableix la legislació vigent.
Aquestes instal·lacions hauran d’implantar-se a mesura que s’incorporin les persones a
l’obra. Inicialment es farà la previsió d’espai i connexions de serveis necessaris per al
total de l’obra.
L’escomesa d’aigües potables i aigües residuals s’efectuarà per connexionat a les xarxes
urbanes existents.
1.5.1.3

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

La solució de la instal·lació elèctrica de l’obra dependrà del constructor. Podent partir
d’un Quadre General de la potència que correspongui (kw), amb interruptors i elements
de protecció reglamentaris, segons la relació de maquinària e instal·lació elèctrica a
utilitzar o del muntatge d’un generador de corrent amb gasoil.
Tant els quadres elèctrics com maquinaria, màquines i eines elèctriques, igual que les
casetes i barraques hauran de tenir connectades les seves masses a una xarxa de
presses de terra.
Els conductors utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió mínima de
1.000V.
Els aparells portàtils i làmpades d’enllumenat accessibles seran estancs a l’aigua,
convenientment aïllats i protegits de possibles cops amb una carcassa.
Només podran intervenir
expressament autoritzat.

i

efectuar

canvis

a

la

instal·lació

elèctrica

personal

S’haurà de tenir especial atenció amb les possibles instal·lacions elèctriques del bar.
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Tota la instal·lació elèctrica haurà d’estar conforme a les només establertes en el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries del
M.I.E i conformades per certificat oficial expedit per instal·lador autoritzat.
1.5.2

ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA

1.5.2.1

PLA D’ORDRE, MANTENIMENT I NETEJA

Contempla:
-

Les formes o sistemes d’aprovisionament, formació d’aplecs i l’ordre i organització
dels mateixos.
Els mitjans auxiliars utilitzats (eslingues, plataformes de descàrrega, etc.).
Els sistemes de neteja i evacuació de residus.

FORMA D’APROVISIONAMENT
Estarà relacionat estretament a l’accés a l’obra, se situarà en zones que no produeixen
interferències amb altres activitats de l’obra i convenientment senyalitzat i acotat.
Els aplecs o aplecs hauran de tenir la garantia d’estabilitat i protecció convenient, per
evitar desmoronaments, cops i talls.
FORMA O MODALITAT DE TRANSPORT
No es preveu la implantació de sistemes d’elevació estàtics (grues), i els treballs
necessaris per la mobilitat de materials i muntatge es duran a terme amb camió grua o
grues autopropulsades d’ús puntual.
Els materials o elements deslligats, utilitzats per construir com els incorporats a la
construcció, hauran d’anar convenientment empaquetats en bosses, caixes o contenidors
que evitin el seu despreniment.
En els casos en què els subministres arribin deslligats, l’obra haurà d’utilitzar els mitjans
necessaris per a complir amb les especificacions del punt anterior.
Les grues (camions o autopropulsades) o altres aparells utilitzats per a l’elevació i
transport de materials, hauran d’estar convenientment instal·lades i ser utilitzades pel
personal adequat i específicament designat.
Per als transports horitzontals caldrà utilitzar els mitjans auxiliars necessaris i
convenients, com carretons, transpalets, dúmpers d’obra, etc.
En tots els casos les càrregues a transportar seran les adients per a la resistència
mecànica i estàtica dels equips i mitjans auxiliars utilitzats per al transport, recepció i
suport de les mateixes.
SISTEMES DE NETEJA I EVACUACIÓ
Els residus i materials sobrants de l’obra s’evacuaran de les zones en què siguin produïts.
A tal fi es faran les previsions dels mitjans auxiliars necessaris, contenidors, sacs,
baixants de runa, etc.
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Caldrà complir la normativa legal per a l’eliminació dels residus produïts per les diferents
activitats d’obra.
S’evitarà la formació de pols regant, si es necessari, durant les tasques de recollida,
evacuació i demolició.
Totes les zones de circulació i treball hauran de mantenir-se en les necessàries i millors
condicions d’ordre i neteja.
1.5.2.2
-

PLA D’ACCESSOS, ZONIFICACIÓ I CIRCULACIONS A L’OBRA

La zonificació del terreny
A l’obra estaran perfectament identificats, acotats i senyalitzats:
-

-

Accessos
-

-

L’obra haurà de tenir els accessos necessaris, col·locats a l’efecte en una
tanca metàl·lica i convenientment protegits.
Durant la jornada de treball estaran controlats. Al finalitzar la jornada les
portes seran tancades amb els mitjans de seguretat necessaris.
Estarà prohibit l’accés a l’obra de tota persona aliena a la mateixa, i en tot
cas hauran d’identificar-se per a poder accedir a la zona dels treballs i a les
oficines i dependències de l’obra. S’haurà de senyalitzar aquest fet amb els
rètols corresponents.

Desplaçaments horitzontals i verticals
-

-

La zona d’oficines d’obra.
Les instal·lacions sanitàries i de vestidors.
Els magatzems i tallers i instal·lacions
Els aplecs de materials, equips i mitjans necessaris per efectuar l’obra.
Els aplecs de material de construcció utilitzats per a la seva construcció.

L’accés a les bastides o plataformes de treball s’efectuarà mitjançant l’ús
d’escales metàl·liques. Es prohibeix expressament utilitzar l’estructura
tubular de la pròpia bastida per desplaçar-se verticalment.

Zones acotades i interferències
-

-

Les zones de treball seran acotades en prevenció de caigudes a
excavacions, rases o pous, caigudes de materials i cops o atrapaments amb
màquines.
Igualment s’acotaran les zones de càrrega i descàrrega. Caldrà planificar
entre tots els participants a l’obra l’ordre i organització dels treballs, per
evitar els perills que pot ocasionar la interferència dels mateixos, definint
en detall els mitjans i procediments per a realitzar-lo.
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1.5.2.3

PLA DE REVISIONS I MANTENIMENT PERIÒDIC DE MAQUINÀRIA,
VEHICLES, EINES, APARELLS ELEVADORS, QUADRES ELÈCTRICS,
EXTINTORS D’INCENDIS ETC.

S’efectuaran les revisions inicials i periòdiques, ja esmentades, de tots els materials de
l’obra, seguin les estipulacions del reglament de seguretat a les màquines (R.D. 1495/86)
i del reglament d’instal·lació contra incendis (R.D. 1942/93 de 5 de novembre) en allò
referent als extintors i altres mitjans utilitzats per a tal fi.
Pla de revisions
Per al cas particular d’aquesta obra es realitzaran com a mínim les següents:
Vehicles de transport i maquinària d’excavació: camions, dúmpers,
retroexcavadores, etc.
- A l’inici de la seva utilització: comprovants ITV actualitzats
- Certificat de seguretat expedit per l’empresari
- Posteriorment, cada 6 mesos.
Grues mòbils
A l’inici de la utilització: exigència del certificat de conformitat.
Altres accessoris d’elevació
- A l’inici de la utilització: exigència del certificat de conformitat.
Bastides penjades, fixes o mòbils
- Certificat de conformitat
- Examen de peces cada tres mesos
Instal·lació elèctrica
- A l’inici de la seva utilització
- Posteriorment, cada 6 mesos
- Amidaments de presses de terra i trets diferencials c/. 2 mesos
Serres elèctriques de tall
- Certificat de conformitat
Extintors d’incendis
- Comprovar el retimbrat (cada 5 anys) i la seva revisió oficial (cada 12
mesos), ha de ser verificat periòdicament el seu estat visualment pel
personal de l’obra (cada 3 mesos).
Per la maquinaria de lloguer i de subcontracta s’exigirà comprovant de revisió.
Requisits d’utilització
Independentment de l’establert a l’apartat anterior, per que puguin ser utilitzats, s’haurà
de complir:
Vehicles de transport i maquinària d’excavació: camions, dúmpers,
retroexcavadores, etc.
Habilitació i certificat d’aptitud del conductor.
Grues mòbils
Projecte d’instal·lació.
Habilitació i certificat d’aptitud del conductor.
Altres aparells d’elevació
Habilitació i certificat d’aptitud dels operaris.
Bastides penjades, fixes o mòbils
Supervisió de muntatge i control o prova final.
Instal·lació elèctrica
Designació i habilitació de la persona autoritzada per efectuar
manipulacions i reparacions a la mateixa.
Serres elèctriques de tall
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-

Designació de les persones que puguin fer-les servir.
Extintors d’incendis
Designació de les persones autoritzades per fer-los servir.

Tots aquests requisits s’exigiran també, a més del personal propi, al personal
subcontractat.
1.5.2.4

PLA SANITARI, DE PRIMERS AUXILIS, DE SERVEIS ASSISTENCIALS
I D’EMERGÈNCIA.

- Pla Sanitari
Compren el reconeixement mèdic específic, segons els riscos a que estan exposats i/o les
funcions específiques de les persones, abans de l’inici de les seves activitats
Tot el personal que intervé a l’obra haurà de demostrar haver passat el reconeixement
mèdic anual obligatori. S’exigirà aquest requisit a les empreses que intervinguin a l’obra.
- Pla de primers auxilis
S’actuarà segons les indicacions del procediment prèviament establert.
Els socorristes de l’obra seran els designats a aquests efectes.
Per als serveis d’assistència s’actuarà de la següent manera:
L’assistència elemental per a les petites lesions sofertes pel personal d’obra,
s’atendran a la farmaciola instal·lada a peu d’obra i facilitada per la mútua
patronal d’accidents de treball a la que estigui adscrita l’obra.
La farmaciola de primeres cures s’equiparà regularment i disposarà de:
Alcohol, aigua oxigenada, gases, venes de diferents mides, esparadrap de
diferents mides, tirites, mercuri-crom, pomada antisèptica, liniment, vena elàstica,
analgèsics, bicarbonat sòdic, pomada per cremades, tisores i pinces.
Per la intervenció facultativa davant sinistres amb lesions personals es
recorrerà als centres que la mútua patronal d’accidents, a la que estigui adscrita
l’empresa adjudicatària, indiqui.
Amb independència de prestació d’assistència en els centres que s’indiquin, i en funció de
la proximitat d’altres centres no concertats en el moment de produir-se un accident,
disposició absoluta per acudir a qualsevol altre centre que garanteixi una atenció ràpida i
correcta al possible accidentat.
- Pla d’emergència
Se seguirà l’establert en el procediment intern per aquest tema, no obstant, i en tant no
contradigui aquest, per al pla d’emergència se seguiran principalment els següents
punts:
- Trucar als bombers o serveis públics que es considerin necessaris.
Paral·lelament caldrà:
-

Aturar els treballs.
Deixar la zona dels treballs en condicions de seguretat,
especialment:
Desconnectar equips o màquines que s’estiguin utilitzant i
deixar-les en les condicions convingudes per aquests casos.
Apagar possibles punts calents.
No deixar obstacles en els carrers o llocs de trànsit.
No deixar oberta cap pressa o connexió d’aigua o gas ni
deixar connectat cap equip elèctric.
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-

1.5.2.5

Desallotjar ordenadament l’obra pel carrer o zona d’evacuació,
sense interrompre els accessos.
Organitzar, per la persona adequada per aquest fi, l’ajuda i
evacuació de possibles ferits.
A l’obra haurà d’existir el llistat d’emergències, col·locat en zona
visible (oficina d’obra, quadre d’avisos de l’obra) amb les adreces i
telèfons dels centres assistencials ressenyats, així com d’altres
serveis i organismes als que sigui necessari acudir en cas
d’emergència o perill (policia, bombers, policia municipal, etc.).

PLA DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ LLIGAT AL PLA DE REALITZACIÓ
DE L’OBRA

Contindrà:
-

-

El reglament intern de l’obra, que comprèn les normes de caràcter intern de
l’obra: organització general de l’obra, ús de les instal·lacions, màquines i
materials, obligacions de les parts i disciplina de l’obra i el pla de circulació de
l’obra abans esmentat.
L’anàlisi dels riscos específics propis per cada fase de treball i la seva prevenció.
El pla d’emergència i primers auxilis abans esmentat.

Tots els participants en l’obra, abans del començament de les seves activitats, hauran
d’haver rebut aquesta informació necessària per a la realització dels seus treballs.
1.5.2.6

-

PLA D’IMPLANTACIÓ I UTILITZACIÓ DELS MITJANS I ELEMENTS DE
SEGURETAT

Generalitats:
-

-

Abans de l’inici de cada treball els responsables de l’obra efectuaran la
reserva i aplec necessari dels materials de seguretat col·lectiva i individual
a utilitzar a l’obra.
S’assignaran les persones responsables de la col·locació i manteniment dels
elements de protecció col·lectiva
S’establirà entre totes les empreses que intervinguin a l’obra la coordinació
i normes referents a la col·locació, anul·lació o substitució d’elements o
materials de seguretat.

-

Seguretat integrada al procés constructiu
S’hauran d’estudiar i analitzar els riscos en activitats i llocs de treball, integrant
els mitjans de seguretat al procés constructiu i als elements i materials auxiliars
utilitzats en cada cas.

-

Seguretat individual
La selecció de roba i accessoris queda establerta en el plec de condicions d’aquest
pla.
Tots els participants a l’obra hauran de posseir i utilitzar les peces de protecció
necessàries per poder ser-hi i treballar a les obres.
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1.5.2.7

PLA DE CONTROL I SEGUIMENT DELS ASPECTES DE SEGURETAT I
SALUT

Contindrà:
-

Comissió de Coordinació d’Activitats Empresarials.
Comitè de Seguretat i Salut.
Formació e Informació.
Mesures d’emergència en cas d’evacuació.
Mesures d’emergència en cas d’accident.
Mesures d’emergència en cas d’incendi.
Mesures d’emergència en cas de col·lapse o despreniment.
Evacuació i punt de trobada.
Instruccions per a l’encarregat de emergències, càrrecs intermitjos i personal d’obra.
Telèfons d’emergència.

1.6

DANYS A TERCERS

És senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, la connexió amb els camins i vials de
l’entorn, prenen les mesures de seguretat més adients que cada cas requereixi.
Es prohibirà l’accés a les obres de tota persona aliena a les mateixes.
Es senyalitzaran les rases obertes per impedir l’accés a les persones alienes als treballs
específics que les originen.
Per evitar possibles accidents amb danys a tercers, es col·locaran els oportuns senyals
d’advertència de sortida de camions i limitació de la velocitat a l’entorn immediat.

Fernando Benedicto Dumall
Col·legiat nº 4.399
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2. PLEC DE CONDICIONS
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1. Objecte
1.2. Documents que defineixen l’estudi de Seguretat i Salut
1.3. Compatibilitat i relació entre documents
2. DEFINICIONS I COMPETENCIES DELS AGENTS QUE INTERVENEN
EN EL PROCÈS CONTRUCTIU
2.1. Promotor
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut
2.3. Projectista
2.4. Director d’obra
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
2.6. Treballadors autònoms
2.7. Treballadors
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i
Salut
3.2. Vigència de l’estudi de Seguretat i Salut
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista
3.4. El llibre d’incidències
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del “Conveni de Prevenció
i Coordinació” i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat.
4. CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
4.1. Inici de les obres
4.2. Proteccions personals
4.2.01. Prescripció del casc de Seguretat no Metàl·lic
4.2.02. Prescripció del calçat de seguretat
4.2.03. Prescripció del protector auditiu
4.2.04. Prescripció dels guants de seguretat
4.2.05. Prescripció del cinturó de seguretat
4.2.06. Prescripcions d’ulleres de seguretat
4.2.07. Prescripcions de careta antipols
4.2.08. Prescripcions de bota impermeable a l’aigua i a la humitat
4.2.09. Prescripcions d’equip per a soldador
4.2.10. Prescripcions de guants aïllants de l’electricitat
4.2.11. Prescripcions de seguretat per al corrent elèctric de baixa tensió
4.2.12. Prescripció de seguretat per al corrent elèctric d’alta tensió
4.2.13. Prescripcions d’extintors.
4.2.14. Mitjans auxiliars de topografia
4.3. Proteccions col·lectives
4.4. Servei mèdic: reconeixement i farmaciola
4.5. Serveis Tècnics de seguretat i salut, formació del personal en seguretat
i primers auxilis
4.6. Vigilants de seguretat i comitè d’empresa i higiene en el treball
5. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ
5.1. Textes Generals
5.2. Condicions Ambientals
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5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Incendis
Instal·lacions elèctriques
Equips i maquinària
Equips de protecció individual
Senyalització
Diversos

6. CONDICIONS ECONÒMIQUES
6.1. Criteris d’aplicació
6.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut
6.3. revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut
6.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat i Salut
7. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
7.1. Previsions del contractista en l’aplicació de les tècniques de seguretat
7.2. Condicions tècniques del control de qualitat de la prevenció
7.3. Condicions tècniques dels òrgans de la empresa contractista
competents en matèria de seguretat i salut
7.4. Obligacions de la empresa contractista competent en matèria de
medicina del treball
7.5. Competències dels col·laboradors de prevenció en la obra
7.6. Competències de formació en seguretat i salut.
8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-EINES
8.1. Definició i característiques dels equips, màquines i/o màquines – eines
8.2. Condicions de elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels
equips, màquines i/o màquines-eines
8.3. Normativa aplicable
9. SIGNATURES
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1.

Objecte

Aquest Plec de Condicions de l’estudi de Seguretat i Salut comprèn el
conjunt d’especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i
Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació,
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’utilitat Preventiva,
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual),
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així
com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries.
Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes
d’aplicació:
Tots aquells continguts al:
 Plec General de Condicions Tècniques de l’edificació’‘, confeccionat
pel Centre Experimental d’arquitectura, aprovat pel Consell Superior
de Col·legis d’arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció
General d’arquitectura’‘. (cas d’edificació)
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació
d’obres de l’estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d’obra Pública)
Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’estat, Normes
Tecnològiques de l’edificació publicades pel ‘‘Ministeri de la Vivenda’‘ i
posteriorment pel ‘‘Ministeri d’obres Públiques y Urbanisme’‘.
La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per
les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment
de l’oferta.
1.2.

Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24
d’octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l’estudi de Seguretat haurà de formar part
del Projecte d’execució d’obra o, al seu defecte, del Projecte d’obra, havent
de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l’obra,
contenint com a mínim els següents documents:
Memòria:

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars
que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui
preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser
evitats, indicant a l’efecte les mesures tècniques necessàries
per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin
eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant
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les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva
eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.
Plec:

De condicions particulars en el que es tindran en compte les
normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions
tècniques pròpies de l’obra que es tracti, així com les
prescripcions que s’hauran de complir en relació amb les
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis,
eines, sistemes i equips preventius.

Plànols:

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la
millor definició i comprensió de les mesures preventives
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions
tècniques necessàries.

Amidaments:
De totes les unitats o elements de seguretat i salut al
treball que hagin estat definits o projectats.
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l’aplicació i
execució de l’estudi de Seguretat i Salut.
1.3.

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

L’estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d’execució d’obra, o en
el seu cas, del Projecte d’obra, havent de ser cadascun dels documents que
l’integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l’obra, en els
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que
materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’estudi de
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions
degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’estudi de Seguretat i Salut són
informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els
seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió
fonamentada de l’autor de l’estudi de Seguretat i Salut, sense que això
suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i
amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per
tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i
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Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivarse de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la
continguda als documents informatius de l’estudi de Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques
Particulars, en cas d’incloure’ls aquestes com a document que complementi
el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha
prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas,
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques
Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa,
haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents,
sempre que, a criteri de l’autor de l’estudi de Seguretat i Salut, quedin
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i
aquestes tinguin preu al Contracte.
2. DEFINICIONS I COMPETENCIES DELS AGENTS QUE INTERVENEN
EN EL PROCÈS CONTRUCTIU
Dins l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del
fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis
Generals de l’acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
2.1.

Evitar els riscos.
Avaluar els riscos que no es poden evitar.
Combatre els riscos en el seu origen.
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la
concepció dels llocs de treball, com també a l’elecció dels equips i els
mètodes de treball i de producció, amb l’objectiu específic d’atenuar
la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en
comporti cap.
Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi
integri la tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball,
les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva
respecte de la individual.
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.
Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o
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aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut
en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l’estudi de Seguretat,
facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la
documentació i informació prèvia necessària per l’elaboració del
Projecte i redacció de l’estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar
als mateixos les modificacions pertinents.
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de
projecte intervingui en totes les fases d’elaboració del projecte i de
preparació de l’obra.
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’obra per
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb
antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut
en fase d’execució material de les mateixes.
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no
eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l’administració Laboral i obtenir les
preceptives llicències i autoritzacions administratives.
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu
tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i
Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d’una
eficàcia, pel cap baix, equivalents.
2.2.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de
Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus
coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en
Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En
fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l’execució de
l’obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’obra
o Direcció Facultativa/Direcció d’execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de
Seguretat del Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel
Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis
projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant
l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
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1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del
Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals
de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:
 Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització
amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de
treball que es desenvolupin simultània o successivament.
 Estimar la duració requerida per l’execució de les diferents
feines o fases de treball.
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que
li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de
concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra.
3. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi
de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i
informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).
4. Coordinar l’aplicació del que es disposa en els punts anteriors i
redactar o fer redactar l’estudi de Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de
Seguretat i Salut d’obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, és designat
pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d’una empresa i
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant
l’execució de l’obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
1. Coordinar l’aplicació dels Principis Generals de l’acció Preventiva
(Art. 15 L. 31/1995) :
 En el moment de prendre les decisions tècniques i
d’organització amb el fi de planificar les diferents tasques o
fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultània o
successivament.
 En l’estimació de la durada requerida per a l’execució
d’aquests treballs o fases de treball.
2. Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els Contractistes, i,
si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin
de manera coherent i responsable els Principis de l’acció Preventiva
que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l’execució de l’obra i, en
particular, en les tasques o activitats al què es refereix l’article 10 del
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre sobre Disposicions mínimes de
Seguretat i Salut a les obres de construcció:
 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
 L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint
en compte les seves condicions d’accés, i la determinació de
les vies o zones de desplaçament o circulació.
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3.

4.
5.
6.

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels
mitjans auxiliars.
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el
control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per
a l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes que pugin
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
 La
delimitació
i
el
condicionament
de
les
zones
d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
 La recollida dels materials perillosos utilitzats.
 L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i
deixalles.
 L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de
temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o
fases de treball.
 La informació i coordinació entre els contractistes,
subcontractistes i treballadors autònoms.
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de
treball o activitat que es realitzi en l’obra o a prop del lloc de
l’obra.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i,
si s’escau, les modificacions que s’hi haguessin introduït. La Direcció
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de
Coordinador.
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta
dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a
l’obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execució de l’obra
respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff
assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l’execució
material de l’obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com
a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de
l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió
executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves
responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i
mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.
2.3.

Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
Projecte.
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el
complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l’autor d’aquest,
contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i
Salut designat pel Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu
projecte.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat
i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l’acció
Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,
tècniques i d’organització que puguin afectar a la planificació dels
treballs o fases de treball durant l’execució de les obres.
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de
col·laboracions parcials.
2.4.

Director d'obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció
d’obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb
el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar
l’adequació al fi proposat. En el cas que el Director d’obra dirigeixi a més a
més l’execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l’obra executada i de la
seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la
coordinació del Director d’obra, contant amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’obra, nomenat pel Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’obra:





Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques
geotècniques del terreny.
Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d’obra dels
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta
execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i
dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb
el Projecte i l’estudi de Seguretat i Salut.
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el
Llibre d’ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta
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interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la
seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin
exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions
normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.
Subscriure l’acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia
de l’acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats
d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el
Coordinador de Seguretat.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’obra o Direcció
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i
Salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al
promotor, amb els visats que foren perceptius.

2.5. Contractista
subcontractistes

o

constructor

(empresari

principal)

i

Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament,
assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en
condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis
o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.
Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant
el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades
parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al
Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o
Subcontractista:
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte,
directrius de l’estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la
legislació aplicable i a les instruccions del Director d’obra, i del
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de
la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en
el Projecte
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2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica,
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista,
en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
3. Designar al Cap d’obra que assumirà la representació tècnica del
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la
seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva
importància ho requereixi.
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte.
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’estudi
de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar
els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització,
en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a
l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
7. El representant legal del Contractista signarà l’acta d’aprovació del
Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de
Seguretat.
8. Signar l’acta de Replanteig o començament i l’acta de Recepció de
l’obra.
9. Aplicarà els Principis de l’acció Preventiva que recull l’article 15 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar
les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D.
1627/1997:
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de
Seguretat i Salut (PSS).
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals, tenint en compte, si s’escau, les obligacions que fan
referència a la coordinació d’activitats empresarials previstes
en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en
conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les
disposicions mínimes establertes en l’annex IV del R.D.
1627/1997, durant l’execució de l’obra.
 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors
autònoms sobre totes les mesures que s’hagin d’adoptar pel
que fa a la seguretat i salut a l’obra.
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució
de l’obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
10.Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l’execució
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i
Salut
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen
directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin
contractat.
11.A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament
de les conseqüències que es derivin de d’incompliment de les
mesures previstes al Pla, als termes de l’apartat 2 de l’article 42 de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
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12.El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la
normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses
Subcontractistes.
13.Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als
treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva
activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
14.El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes
que concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris
de coordinació.
15.Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i
al Subcontractistes.
16.El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs
mitjançant l’aplicació de Procediments i Mètodes de Treball
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets
servir a l’obra.
17.El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l’obra, el nom
del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà
exercir simultàniament el càrrec de Cap d’obra, o bé, delegarà
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d’obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construcció a peu d’obra. El Director
Tècnic, o en absència el Cap d’obra o l’encarregat General,
ostentaran successivament la prelació de representació del
Contractista a l’obra.
18.El representant del Contractista a l’obra, assumirà la responsabilitat
de l’execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el
seu nom figurarà al Llibre d’incidències.
19.Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap
d’obra i/o Encarregat en el seu cas, d’incompliment de les mesures
preventives, a l’obra i entorn material, de conformitat a la normativa
legal vigent.
20.El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de
Seguretat i Salut (PSS), així com de l’especifica vigilància i supervisió
de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de
facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral,
formació, informació i capacitació del personal, conservació i
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul
i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial,
les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes,
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre
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d’execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines,
grues, aparells d’elevació, mesures auxiliars i equips de treball en
general, distància i localització d’estesa i canalitzacions de les
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de
treball.
21.El Director Tècnic (o el Cap d’obra), visitaran l’obra com a mínim
amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents
a l’encarregat General, que haurà de ser una persona de provada
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l’obra durant la
realització de tot el treball que s’executi. Sempre que sigui preceptiu
i no existeixi altra designada a l’efecte, s’entendrà que l’encarregat
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb
independència de qualsevol altre requisit formal.
22.L’acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que
aquest ha reconegut l’emplaçament del terreny, les comunicacions,
accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de
seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància
d’aquestes circumstàncies.
23.El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d’assegurança
necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per
motius de l’obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia
professional, del personal al seu càrrec, així com del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que
intervinguin a l’obra.
24.Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’obra o Direcció
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de
Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’obra
o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d’obra,
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre
d’incidències, tot allò que consideri d’interès per a reconduir la
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
25.Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l’obra i els
seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels
propis treballadors Autònoms.
26.També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral
del recinte de l’obra i protecció de la mateixa, el control i reglament
intern de policia a l’entrada, per a evitar la intromissió incontrolada
de tercers aliens i curiosos, la protecció d’accessos i l’organització de
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d’obra.
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27.El Contractista haurà de disposar d’un senzill, però efectiu, Pla
d’emergència per a l’obra, en previsió d’incendis, pluges, glaçades,
vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d’obra, a
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
28.El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l’ús
d’explosius sense autorització escrita de la Direcció d’obra o Direcció
Facultativa.
29.La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua
torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació
que correspongui, sota la supervisió d’un tècnic especialitzat i
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia
de cada títol d’habilitació signat per l’operador de la màquina i del
responsable tècnic que autoritza l’habilitació avalant-hi la idoneïtat
d’aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
30.Tot operador de grua mòbil haurà d’estar en possessió del carnet de
gruista segons d’instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4"
aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu
defecte certificat de formació emès per entitat reconeguda; tot ell
per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma
que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a
desenvolupar.
31.El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de
grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar
que totes les grues mòbils que s’utilitzin a l’obra compleixen totes i
cadascunes de d’especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".
2.6.

Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontratista que realizara de
forma personal i directa una activitat Professional, sense cap subjecció a un
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor,
el Contractista o el Subcontratista el comprimís de realitzar determinades
parts o instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
1. Aplicar els Principis de l’acció Preventiva que es recullen en l’article
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l’article 10 del R.D.
1627/1997.
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix
l’annex IV del R.D. 1627/1997, durant l’execució de l’obra.
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que
estableix pels treballadors l’article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
4. Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació
d’activitats empresarials establerts en l’article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol
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mesura d’actuació coordinada que s’hagi establert.
5. Utilitzar els equips de treball d’acord amb allò disposat en el R.D.
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball
per part dels treballadors.
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el
R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció
individual per part dels treballadors.
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en
matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra i de la
Direcció d’obra o Direcció Facultativa, si n’hi ha.
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de
Seguretat i Salut (PSS):
 La maquinària, els aparells i les eines que s’utilitzen a l’obra, han de
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i
pròpies, dels equipaments de treball que l’empresari Contractista
posa a disposició dels seus treballadors.
 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una
activitat a l’obra, han d’utilitzar equipament de protecció individual
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d’eficàcia dels
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l’obra, segons
el risc que s’ha de prevenir i l’entorn del treball.
2.7.

Treballadors

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador
Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat
professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís
de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
1. El deure d’obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a
Seguretat i Salut.
2. El deure d’indicar els perills potencials.
3. Té responsabilitat dels actes personals.
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla
de Seguretat i Salut (PSS).
5. Té el dret a la consulta i participació, d’acord amb l’article 18, 2 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
6. Té el dret a adreçar-se a l’autoritat competent.
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós
per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a
l’obra.
8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de
Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra,
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suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanència a l’obra.
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de
Seguretat i Salut
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació
dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta
obra serà el següent:
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i
Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o
d’obra.
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’estudi de Seguretat i
Salut.
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de
l’estudi de Seguretat i Salut.
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del
Projecte i/o durant l’execució material de l’obra, pel Coordinador de
Seguretat.
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d’acció Preventiva de l’empresari-contractista.
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’estudi de Seguretat
i Salut del Contractista per l’obra en qüestió.
10.Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut
interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el
Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas
d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’obra qui, desprès de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per
escrit al Director d’obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva
resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director d’obra o del Coordinador de Seguretat, serà
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’obra i el Coordinador
de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que
hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
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En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment
d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no
l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi
habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada
en el Projecte i l’estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la
qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no
estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si
s’hagués recollit en tots.
3.2.

Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat
i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva
d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’estudi de Seguretat i Salut
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’acta d’aprovació del Pla
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que
puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’estudi de
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’aprovació
del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de
desenvolupament de l’estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants
per les parts contractants.
3.3.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està
obligat a redactar,abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de
Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat
de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de
Seguretat i Salut .
D’acord amb les determinacions del present Estudi de Seguretat, l’empresa
adjudicatària redactarà, abans del començament de les obres, un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball. Al seu contingut s’analitzarà, estudiarà,
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desenvoluparà i complementarà, en funció del seu propi sistema d’execució
de l’obra, les previsions contingudes en aquest estudi.
Aquest Pla:
-

-

Es sotmetrà a revisió i aprovació, per part del coordinador de seguretat de
l’obra.
Inclourà una còpia de l’assegurança de responsabilitat civil i tot risc en
construcció i muntatge que es tingui contractada per a executar l’obra
de referència.
Per ser aprovat es indispensable que inclogui els plànols dels serveis afectats.

S’inclourà al pla referència a la periodicitat de les revisions que correspon
fer als vehicles i maquinària assignada a l’obra.
A l’oficina principal del Contractista, o al punt que determini la Direcció de
l’obra, haurà un llibre d’incidències habilitat al seu efecte, facilitat pel
Coordinador de seguretat i l’organisme competent. Aquest llibre constarà
de fulles copiatives per a ús de :
-

Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitzi
l’obra.
Direcció d’obra de la mateixa.
Contractista adjudicatari de l’obra i Vigilant de Seguretat i representants
dels treballadors.

D’acord amb el Real Decret 555/1986, indicat anteriorment, podran fer
esmenes en aquest llibre:
-

La Direcció de l’obra.
Els representants del Contractista.
Els Tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat i Salut.
Els membres del Comitè de Seguretat. I en el seu defecte, els vigilants
de Seguretat i els representants dels treballadors.

Únicament es podran fer esmenes relacionades amb la inobservança de les
instruccions i recomanacions preventives recollides al Pla de Seguretat i
Salut i normatives d’aplicació.
Quan hi hagin anotacions, el contractista lliurarà, en un termini de 24
hores, cada una de les còpies als destinataris previstos anteriorment i
recollits a la legislació.
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim,
els plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn.
Indicant


Ubicació dels serveis públics.
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Electricitat.
Clavegueram.
Aigua potable.
Gas.
Oleoductes.
Altres.
Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
Accessos al recinte.
Garites de control d’accessos.
Acotat del perímetre del solar.
Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
Edificacions veïnes existents.
Servituds.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses
fases previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:





























Tancament del solar.
Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials
colindants.
Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts,
estufes..,).
Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats,
frigorífic..,).
Farmaciola: Equipament.
Altres.
Llocs destinats a apilaments.
Àrids i materials ensitjats.
Armadures, barres, tubs i biguetes.
Materials paletitzats.
Fusta.
Materials ensacats.
Materials en caixes.
Materials en bidons.
Materials solts.
Runes i residus.
Ferralla.
Aigua.
Combustibles.
Substàncies tòxiques.
Substàncies explosives i/o deflagrants.
Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues,
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores,
bomba d’extracció de fluids.
Estació de formigonat.
Sitja de morter.
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Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones
d’aparcament. Senyalització de circulació.
Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de
Seguretat.
Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció
Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.






















Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits
verticals de façanes:
Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins
l’acabament de tancaments i coberta.(*). (*) Sistema de Protecció
Col·lectiva preferent
Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de
seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,
prèvia justificació en l‘ESS.
Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*)
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,
prèvia justificació en l’ESS.
Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,
prèvia justificació en l‘ESS.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits
verticals d’escales:
Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit
de travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i
encofrats.
Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en
el cèrcol perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis
interiors.
Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
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Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:








Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de
terrenys.
Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les
guindoles.
Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i
manteniment posterior de l’obra executada (*).












Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments
verticals.
Bastides especials.
Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a
introducció i evacuació d’equips.
Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en
cobertes no transitables.
Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de
Protecció Col·lectiva.
Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies,
finestrals i patis.
Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*)




Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.
3.4.

El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat
pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener
de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre
haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de
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Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’obra o Direcció Facultativa,
Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals
podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el
Contractista procedeixi a la seva notificació a l’autoritat Laboral, en un
termini inferior a 24 hores.
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en
matèria de Seguretat
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o
el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat,
Direcció d’obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les
parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o
part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física,
jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,
segons
procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els
documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa,
ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista,
excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors,
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest
no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en
què incorri o assumeixi el Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret,
poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals
vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les
parts afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual
vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com
acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
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Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la
interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord
amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.
4.
4.1

CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Inici de les obres

Haurà d’assenyalar-se al llibre d’ordres Oficial, la data de començament de
l’obra, que restarà avalada amb les firmes del Director d’obra, del Cap
d’obra del contractista i d’un representant de la Propietat.
Així mateix i abans de començar les obres, han de revisar-se les robes i els
elements de protecció individual o col·lectiva per a veure si el seu estat de
conservació i les seves condicions d’utilització són òptimes. En cas contrari,
es rebutjaran, adquirint el contractista uns nous.
Tots els elements de protecció personal s’ajustaran
d’homologació del Ministeri de Treball (OM 15.7.74)

a

les

normes

Abans de començar les obres, l’àrea de treball ha de mantenir-se lliure
d’obstacles, si s’han de produir excavacions o altres moviments de terres
s’haurà de regar lleugerament per evitar la producció de pols ambiental.
Per als treballs a la nit, caldrà instal·lar un enllumenat suficient (de l’ordre
de 120 luxes a les zones de treball i de 10 luxes a la resta).
Quan no es realitzin treballs nocturns, haurà de mantenir-se una
il·luminació mínima al conjunt, a l’objecte de detectar possibles perills i per
a observar correctament tots els senyals d’avís i de protecció.
De no ser així, han de assenyalar-se tots els obstacles indicant clarament
les seves característiques, com la tensió d’una línia elèctrica, la importància
del tràfic en una carretera, etc. i instruir convenientment als seus operaris.
Especialment el personal que manipula la maquinària d’obra, ha de tenir
molt advertit el perill que representen les línies elèctriques, i que en cap cas
podrà apropar-se amb cap element de les màquines a menys de 2 m. (si la
línia es superior als 50.000 volts, la distància mínima serà de 4 m)
Tots els creuaments subterranis, i molt especialment els d’energia elèctrica,
han de quedar perfectament senyalitzats sense oblidar la seva cota de
profunditat.
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4.2.

Proteccions personals

Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris o elements de
protecció col·lectiva, tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-ne a la
seva fi.
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes Tecnològiques
Reglamentàries MT, d’homologació del Ministeri de Treball (OM 17.5.74)
(BOE 19.5.74), sempre que hi existeixi norma.
Als casos que no existeixi norma d’homologació oficial, les peces seran de
qualitat adequada a les prestacions respectives que se l’hi demanin, per al
que se li demanarà al fabricant informe dels assaigs realitzats.
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més
ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà aquesta,
independentment de la duració prevista o data de lliurament.
Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, es dir el màxim per el que
va ser concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al
moment.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció
col·lectiva, estarà adequadament concebut i suficientment acabat per al seu
ús i mai representarà un risc o dany en si mateix.
Es considera imprescindible l’ús dels estris de protecció indicats a la
memòria i dels que s’exposen les següents descripcions:
4.2.1. Prescripció del Casc de Seguretat no Metàl·lic
Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d’ús normal,
aïllants per baixa tensió (1000 V), o classe E, distingint-se E-AT aïllants per
a alta tensió n(25.000 v), i la classe E, distingint-se E-AT aïllants per a alta
tensió (25.000 v), i la classe E-B resistent a molt baixa temperatura (-15º).
El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest,
a la vegada, de la part superior o copa, una part més alta de la copa, i ala
caire que s’esté al llarg del contorn de la base de la copa. La part del ala
situada per damunt de la cara podrà ser més ampla, constituint la visera.
L’arnès o equip és l’element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el
cap de l’usuari. Es distingirà el següent: Banda de contorn, part de l’arnès
que abraça el cap i banda d’amortiguació, i part de l’arnès en contacte amb
la volta craniana.
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Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de subjecció,
ajustable, que passa per sota la barba i es fixa en dos o més punts. Els
accessoris mai restaran eficàcia al casc.
El llum lliure, distancia entre la part interna de la cima de la copa i la part
superior de l’equip, sempre serà superior a 21 mm.
L’alçada de l’arnès, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a
la zona més alta del mateix, variarà de 75 a 87 mm., de la menor a la
major talla possible.
La massa del casc complet, determinada en condicions normals i excluïts els
accessoris, no sobrepassarà en cap cas els 450 gr.. L’amplada de la banda
de contorn serà com a mínim de 25 mm.
Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als
greixos, sals i elements atmosfèrics.
Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l’usuari no afectaran a la
pell i es confeccionaran amb material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i
desinfecció.
El casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nervadures, caires arrodonits
i sense arestes i ressalts perillosos, tant exteriorment com interior. No
presentarà rugositats, fenedures, bombolles ni defectes que minvin les
característiques resistents i protectores del mateix. Ni les zones d’unió, ni
l’equip en sí, causaran danys o exerciran pressions incòmodes sobre el cap
de l’usuari.
Entre casquet i equip quedarà un espai d’aireació que no serà inferior a 5
mm., excepte a la zona d’acoblament arnès-casquet.
El model tipus haurà estat sotmès al assaig de xoc, mitjançant percutor
d’acer, sense que cap part de l’arnès o casquet presenti ruptura. També
haurà estat sotmès a l’assaig de perforació, mitjançant punxó d’acer, sense
que la penetració pugui sobrepassar els 8 mm. Assaig elèctric sotmès a una
tensió de 2 Kv., 5 Hz, tres segons, el corrent de fuita no podrà ser superior
a tres mA, a l’assaig de perforació elevant la tensió a 2 kv, 15 segons,
tampoc el corrent de fuita sobrepassarà els tres mA.
Al cas del casc classe E-AT, les tensions d’assaig a l’aïllament i a la
perforació seran de 25 Kv i de 30 Kv respectivament. A ambdós casos el
corrent de fuita no podrà ser superior a 10 mA.
Al cas del casc classe E-B, al model tipus, es realitzaran els assaigs de xoc i
perforació, amb bons resultats havent-se condicionat aquest a -15+2ºC.
Tots els cascos que s’utilitzin pels operaris estaran homologats per les
especificacions i assaigs continguts a la Norma Tècnica Reglamentària MT-1,
Resolució de la Direcció General de Treball del 14-12-74 i Reial Decret
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seg. I Salut
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relatives a la utilització per part dels treballadors, d’equips de protecció
individual.
4.2.2. Prescripció del calçat de seguretat
El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, seran botes de seguretat
classe III. Es dir, provistes de puntera metàl·lica de seguretat per a
protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes d’objectes,
cops i aplastaments, i sola de seguretat per a protecció de les plantes dels
peus contra punxades.
La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix,
permetent desenvolupar un moviment adequat al treball. No tindrà
imperfeccions i estarà tractada per a evitar deterioracions per aigua o
humitat. El folre i altres parts internes no produiran efectes nocius, i
permetran, en el possible, la transpiració. El seu pes no passarà dels 800
gr.. Portarà reforços amortidors de material elàstic. Tant la puntera com la
sola de seguretat hauran de formar part integrant de la bota, sense poderse separar si aquesta no queda destruïda.
El material serà apropiat a les prestacions d’ús, no tindrà rebaves i arestes i
estarà muntat de forma que no comporti riscos ni causi danys a l’usuari.
Tots els elements metàl·lics que tinguin funció protectora seran resistents a
la corrosió.
El model tipus sofrirà un assaig de resistència a l’aixafada sobre la puntera
fins els 1.500 Kg (14.715 N) i el llum lliure durant la prova serà superior a
15 mm, no sofrint trencament.
També s’assajaran a l’impacte, mantenint-se un llum lliure màxim i no
apreciant-ne trencament. L’assaig de perforació es farà mitjançant punxó
amb força mínima de perforació de 110 Kgf (1.079 N), sobre la sola, sense
que s’apreciï perforació.
Mitjançant flexòmetre, que permeti variar l’angle format per la sola i el taló,
de 0º a 60º, amb freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles,
es farà l’assaig de plegament. No s’hauran d’observar ni trencaments, ni
esquerdes o alteracions.
L’assaig de corrosió es realitzarà en càmera de boira salina, mantenint-se
durant el temps de prova i sense que presenti signes de corrosió.
Totes les botes de seguretat classe III que s’utilitzin pels operaris seran
homologades per les especificacions i assaigs continguts en la Norma
Tècnica Reglamentària MT-5, Resolució de la Direcció General de Treball del
31-1-1980 i Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions
mínimes de Seg. I Salut relatives a la utilització per part dels treballadors,
d’equips de protecció individual.
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4.2.3. Prescripció del protector auditiu
El protector auditiu que utilitzaran els operaris, serà com a mínim classe E.
Es una protecció personal utilitzada per a reduir el nivell de soroll que
percebi l’operari quan està situat en un ambient sorollós. Consta de dos
casquets que ajusten convenientment a cada costat del cap per mitjà
d’elements encoixinats quedant el pavelló extern de les orelles a l’interior
dels mateixos, i el sistema de subjecció per arnès.
El model tipus haurà estat provat per un escolta, es dir, una persona amb
una pèrdua d’audició no més gran de 10 dB, respecte d’un audiograma
normal en cada una de les orelles i per una de les freqüències d’assaig.
Es definirà el llindà de referència com el nivell mínim de pressió sonora
capaç de produir una sensació auditiva a l’escolta situat al lloc de l’assaig i
sense protector auditiu. El llindà d’assaig serà el nivell mínim de pressió
sonora capaç de produir sensació auditiva a l’escolta al lloc de prova i amb
el protector auditiu tipus col·locat, i sotmès a prova. L’atenuació serà la
diferència expressada en decibels, entre el llindà d’assaig i l’assaig de
referència.
Com senyals d’assaig per a realitzar la mesura d’atenuació al llinda
s’utilitzaran tons purs de les freqüències que segueixen: 125, 250, 500,
1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz.
Els protectors auditius de classe E compliran el següent: per a freqüències
baixes de 250 Hz, la suma mínima d’atenuació serà de 10 dB.. Per a
freqüències mitges de 500 a 4.000 Hz, l’atenuació mínima de 20 dB, i la
suma mínima d’atenuació 95 dB. Per a freqüències altes de 6.000 i 8.000
Hz, la suma mínima d’atenuació serà de 35 dB.
Tots els protectors auditius que s’utilitzen pels operaris seran homologats
pels assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-2, Resolució
de la Direcció General de Treball del 28-6-1975 i Reial Decret 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seg. i Salut relatives a la
utilització per part dels treballadors, d’equips de protecció individual.
4.2.4. Prescripció dels guants de seguretat
Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d’ús general anti-tall,
anti-punxades i anti-erosions per a l’utilització de materials, objectes i
eines.
Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids,
impermeables als agents agressius d’ús comú i de característiques
mecàniques adequades. No tindran orificis, esquerdes o qualsevol
deformació o imperfecció que minvi les seves propietats.
S’adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús.
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No seran en cap cas ambidextres.
La talla, mesura del perímetre del contorn del guant a l’altura de la base
dels dits, serà l’adequada a l’operari.
La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit
mig o cor fins al fil del guant, límit de la mànega, serà en general de 320
mm o menys. Es dir, els guants, en general, seran curts, excepte en aquells
casos que per treballs especials s’hagin d’utilitzar els mitjans, 320 mm a
430 mm o llargs, més grans de 430 mm.
Els materials que entrin a la seva composició i formació mai podran produir
dermatosis.
4.2.5. Prescripció del cinturó de seguretat
Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran cinturons de
subjecció, classe A, tipus 2.
Es dir, cinturó de seguretat utilitzats per l’usuari per a sostenir-lo en un
punt d’ancoratge anul·lant la possibilitat de caiguda lliure. Estarà constituït
per una faixa i un element amarrador, estant provist de dues zones de
connexió. Podrà ser utilitzat abraçant l’element amarrador a una estructura.
La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense empiuladures i
desfiladures. Els caires no han de tenir arestes vives que puguin causar
molèsties. L’inserció d’elements metàl·lics no exercirà pressió directa sobre
l’usuari.
Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, i mosquetó, seran
sotmesos al model tipus un assaig a la tracció de (6.867 N) i una càrrega de
trencament no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Seran també resistents a la
corrosió.
La faixa se sotmetrà a un assaig de tracció, flexió, a l’arronsament i
l’esquinçament.
Si l’element d’amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o
mixta, de trenat i de diàmetre uniforme, mínim 10 mm i sense
imperfeccions. Si fos una banda no tindrà empiuladures, ni arestes vives.
Aquest element amarrador també se sotmetrà a assaig a la tracció al model
tipus.
4.2.6. Prescripcions d’ulleres de seguretat
Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de
muntura universal contra impactes, com a mínim classe A, essent més
convenients les de classe D.
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Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de
pes i de bon acabat, sense rebaves ni arestes tallants o punxades. Podran
netejar-se fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques sense que minvin
les seves prestacions. No existiran forats lliures a l’ajustament dels oculars
a la muntura. Disposaran d’aireació suficient per a evitar en el possible
l’entelament dels oculars en condicions normals del seu ús.
Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, es sotmetran a assaig
de corrosió, sense que s’hagi d’observar aparició de punts apreciables de
corrosió.
Els materials no metàl·lics que entrin en la seva fabricació, no podran ser
inflamables al sotmetre’s a un assaig de 500ºC de temperatura, i sotmesos
a la flama, la velocitat de combustió no serà superior a 60m/minut. Els
oculars estaran firmament fixats a la muntura, sense que es desprenguin de
la mateixa a conseqüència d’un impacte de bola d’acer de 44 gr de massa,
des de 130 cm d’altura, repetit tres vegades consecutives.
Els oculars estaran construïts en qualsevol material d’ús oftàlmic, sempre
que suporti les proves corresponents. Tindran bon acabat i no presentaran
defectes superficials o estructurals que puguin alterar la visió normal de
l’usuari. El valor de la transmissió mitja al visible, mesurada amb
espectrofotòmetre, serà superior al 89.
Si el model tipus supera la prova a l’impacta de bola d’acer de 44 gr, des
d’una alçada de 130 cm, repetit tres vegades, serà de classe A. Si supera la
prova d’impacte de punxó, serà de classe B. Si superés l’impacta a
perdigons de plom de 4,5 mm de diàmetre, serà de classe C. Al cas que
superi totes les proves esmentades, se classificarà com classe D.
Totes les ulleres de seguretat que s’utilitzin pels operaris seran
homologades per les especificacions i assaigs continguts en la Norma
Tècnica Reglamentària MT-16, Resolució de la Direcció General de Treball
del 14-6-1978 i Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions
mínimes de Seg. i Salut relatives a la utilització per part dels treballadors,
d’equips de protecció individual.
4.2.7. Prescripcions de careta antipols
La careta anti-pols que utilitzaran els operaris estarà homologada
La careta anti-pols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies
respiratòries , essent sotmès l’aire de l’ambient, abans de la seva inhalació
per l’usuari, a una filtració de tipus mecànic.
Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics,
elastòmers o plàstics, amb les característiques que segueixin. No produiran
dermatosis i la seva olor no podrà ser causa de trastorns al treballador.
Seran incombustibles o de combustió lenta. Els arnesos podran ser cintes
portadores; els materials de les cintes seran de tipus elastòmers i tindran
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les característiques exposades anteriorment. Les caretes podran ser de
diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes dimensions que cobreixin
perfectament les entrades de les vies respiratòries.
La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fuites
al seu acoblament.
La vàlvula d’inhalació, la seva pèrdua no podrà ser superior a 2.400
ml/minut a l’exhalació, i la seva pèrdua de càrrega a la inhalació no podrà
ser superior a 25 mil·límetres de columna d’aigua (238 Pa).
A les vàlvules d’exhalació la seva pèrdua a la inhalació no podrà ser
superior a 40 ml/minut i la seva pèrdua de càrrega a l’exhalació no serà
superior a 25 mil·límetres de columna d’aigua (238 Pa).
El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l’usuari i les seves
unions amb els diferents elements constitutius tancaran hermèticament.
Totes les caretes anti-pols que s’utilitzin pels operaris estaran, com ja s’ha
dit, homologades per les especificacions i assaigs continguts en la Norma
Tècnica Reglamentària MT-7, Resolució de la Direcció General de Treball del
28-7-1975 i Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions
mínimes de Seg. i Salut relatives a la utilització per part dels treballadors,
d’equips de protecció individual.
4.2.8. Prescripcions de bota impermeable a l’aigua i a la humitat.
Les botes impermeables a l’aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris,
seran de classe N, poguent-se emprar també la classe E.
La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu i, com a
mínim, el terç inferior de la cama, permitent al usuari desenvolupar el
moviment adequat al caminar en la major part dels treballs.
La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural o
sintètic i altres productes sintètics, no rígids i sempre que no afectin a la
pell de l’usuari.
Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin les seves
propietats, així com forats, cossos estranys o altres defectes que puguin
minvar la seva funcionalitat.
Els materials de la sola i tacó hauran de tenir unes característiques
adherents, que evitin el lliscament, tant en terres seques com en aquelles
que estiguin afectades per l’aigua.
El material de la bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la
humitat ambiental cap a l’interior.
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La bota impermeable es fabricarà, si és possible, en una sola peça,
poguent-se adoptar un sistema de tancament dissenyat de forma que la
bota sigui estanca.
Podran confeccionar-se amb suport o sense, sense folre o folrades
interiorment, amb una o més capes de teixit no absorbent, que no produeixi
efectes nocius a l’usuari.
La superfície de la sola i del tacó, destinada a prendre contacte amb el
terra, estarà provista de relleus i clivelles, oberts per a facilitar l’eliminació
del material adherit.
Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no causar
molèsties a l’usuari, i havent estat dissenyades de forma que siguin fàcils de
calçar.
Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metàl·lics,
hauran de ser resistents a la corrosió.
L’espessor de la canya haurà d’ésser el més homogeni possible, evitant-se
irregularitats que puguin alterar la seva qualitat, funcionalitat i prestacions.
El model tipus es sotmetrà a assaig d’envelliment en calent, envelliment en
fred, d’humitat, impermeabilitat i perforació amb punxó, havent de superarlos.
Totes les botes impermeables, utilitzades pels operaris, hauran de ser
homologades d’acord amb les especificacions i assaigs de la Norma Tècnica
Reglamentària M-27, Resolució de la Direcció General de Treball del 3-121981 i Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes
de Seg. i Salut relatives a la utilització per part dels treballadors, d’equips
de protecció individual.
4.2.9. Prescripcions d’equip per a soldador.
L’equip de soldador que utilitzaran els soldadors, serà d’elements
homologats, el que ho estigui, i quan no hi hagin, els adequats del mercat
per a la seva funció específica.
L’equip estarà composat pels elements que segueixen; Pantalla de soldador,
mandil de cuir, parell de maneguets, parell de polaines i parell de guants
per a soldador.
La pantalla serà metàl·lica, amb l’adequada força per a protegir al soldador
d’espurnes, resquills, escòries i projeccions de metall fos. Estarà provista de
feltres especials per a la intensitat de les radiacions a les que ha
d’enfrontar-se. Es podran posar vidres de protecció mecànica, contra
impactes, que podran ser cobre-filtres o davant-filtres. Els cobre-filtres
preservaran els filtres dels riscs mecànics, allargant així la seva vida útil. La
missió dels davant-filtres és la de protegir els ulls de l’usuari dels riscos
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derivats dels possibles trencaments que pugui sofrir el feltre, i en aquelles
operacions laborals en les que no és necessari l’ús del filtre, com
esclofollament de les soldadures o picat de l’escòria. Els davant-vidres
estaran situats entre el filtre i els ulls de l’usuari.
El mandil, maneguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o
material sintètic, incombustible, flexible i resistent als impactes de
partícules metàl·liques, foses o sòlides. Seran còmodes per l’usuari, no
produiran dermatosis i per sí mateixos mai suposaran un risc.
Els elements homologats, ho seran en virtut a que el model tipus haurà
superat les especificacions i assaigs de les Normes Tècniques
Reglamentàries MT-3, MT-19, Resolucions de la Direcció General de Treball i
Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seg. i
Salut relatives a la utilització per part dels treballadors, d’equips de
protecció individual.
4.2.10.

Prescripcions de guants aïllants de l’electricitat

Els guants aïllants de l’electricitat que utilitzaran els operaris, seran per a
actuació sobre instal·lacions de baixa tensió, fins a 1000 V. O per a
maniobres d’instal·lacions d’alta tensió fins a 30.000 V.
Als guants es podrà emprar com a matèria primera en la seva fabricació,
cautxú d’alta qualitat, natural o sintètic, o qualsevol altre material de
similars característiques aïllants i mecàniques, podent portar o no un
revestiment interior de fibres tèxtils naturals. En cas de guants que portin
aquest revestiment, aquest recobrirà la totalitat de la superfície interior del
guant.
No tindrà costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin
les seves propietats.
Podran ser utilitzats colorants i altres additius al procés de fabricació,
sempre que no disminueixin les seves característiques ni produeixin
dermatosis.
S’adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No
seran en cap cas ambidextres.
Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una longitud, des de
la punta del dit mig al fil del guant, menor o igual a 430 mm. Els aïllants
d’alta tensió seran
llargs, de longitud superior als 430 mm. L’espessor serà variable, segons els
diversos punts dels guants, però el màxim admès serà de 2,6 mm.
Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 k/cm2,
l’allargament a la trencada no serà inferior a 600% i la deformació
permanent no serà superior al 18%.
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Seran sotmesos a prova d’envelliment, desprès de la qual mantindran com
a mínim el 80% del valor de les seves característiques mecàniques i
conservaran les propietats elèctriques que s’indiquen.
Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuita de 8 mA sotmesos a
una tensió de 5.000 V i una tensió de perforació de 6.500 V, tot mesurat
amb una font de freqüència de 50 Hz. Els guants d’alta tensió tindran un
corrent de fuita de 20 mA a una tensió de prova de 30.000V i una
perforació de 35.000V.
Tots els guants aïllants d’electricitat emprats pels operaris estaran
homologats, segons les especificacions i assaigs de la Norma Tècnica
Reglamentària MT-4, Resolució de la Direcció General de Treball del 28-71975 i Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes
de Seg. i Salut relatives a la utilització per part dels treballadors, d’equips
de protecció individual.
4.2.11.
tensió.

Prescripcions de seguretat per al corrent elèctric de baixa

No es pot oblidar que és estadísticament demostrat que el més gran
nombre d’accidents elèctrics es produeixen per la corrent alterna de baixa
tensió. Per això, els operaris es protegiran del corrent de baixa tensió amb
tots els mitjans que segueixen.
No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància
de 0,50 m, si no és amb les proteccions adequades, ulleres de protecció,
casc, guants aïllants i eines protegides per a treballar amb baixa tensió. Si
es sospités que l’element està sota alta tensió, mentre el contractista
adjudicatari averigua oficialment i exacta, la tensió a que està sotmès,
s’obligarà, amb la senyalització adequada, als operaris, i eines utilitzades
per aquests, a mantenir-se a una distància no menor de 4 m.
Al cas en que l’obra s’interfereixi amb una línia aèria de baixa tensió, i no es
pugui retirar aquesta, es muntaran els corresponents pòrtics de protecció,
mantenint-se el llinda del pòrtic totes les direccions a una distància mínima
dels conductors de 0,5 m.
Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran combinant
adequadament les Instruccions Tècniques Complementàries MT BT, del
Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.
Es combina, en definitiva, la presa de terra de totes les masses possibles
amb els interruptors diferencials, de forma que a l’ambient exterior de
l’obra, possiblement humit, cap massa prengui mai una tensió igual o
superior a 24 V.
La terra s’obté mitjançant unes piques d’acer recobert de coure, de
diàmetre mínim 14 mm i longitud mínima 2 m. Al cas de varies piques, la
distància entre elles serà com a mínim una vegada i mitja la seva longitud, i
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sempre els seus caps quedaran 50 cm. Per sota del terra. Si són varies,
estaran unides en paral·lel. El conductor serà de coure de 35 mm2 de
secció. La presa de terra així obtinguda tindrà una resistència inferior als 20
ohms. Es connectarà a les preses de terres de tots els quadres generals
d’obra de baixa tensió. Totes les masses possibles hauran de quedar
connectades a terra.
Totes les sortides d’enllumenat, dels quadres generals d’obra de baixa
tensió, estaran dotades d’interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat i
totes les sortides de força, dels elements quadres, estaran dotades amb
interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat.
La presa de terra es tornarà a mesurar a l’època més seca de l’any.
4.2.12.

Prescripcions de seguretat per al corrent elèctric d’alta tensió.

Donat la gravetat que sempre suposa un accident amb corrent elèctric
d’alta tensió, sempre que un element amb alta tensió intervingui, o com
part de l’obra o s’interfereixi en ella, el contractista adjudicatari queda
obligat a assabentar-se oficial i exactament de la tensió. Es dirigirà a la
companyia distribuïdora d’electricitat o a l’entitat propietària de l’element
amb tensió.
En funció de la tensió averiguada, es consideraran distàncies mínimes de
seguretat, per als treballs a la proximitat d’instal·lacions en tensió
mesurades entre el punt més pròxim amb tensió i qualsevol part externa
del cos de l’operari o de les eines utilitzades, les que segueixen:
-

Tensions
Tensions
Tensions
Tensions
Tensions
Tensions

des de 1 a
més grans
més grans
més grans
més grans
més grans

18 V
de 18 kV fins a 35 KV
de 35KV fins a 80KV.
de 80 KV fins a 140 KV
de 140 KV fins a 250 KV
de 250 KV

0,50
0,70
1,30
2,00
3,00
4,00

m
m
m
m
m
m

Al cas de l’obra interfereixi amb una línia aèria d’alta tensió, es muntaran
els pòrtics de protecció, mantenint-se el llindar del pòrtic en totes direccions
a una distància mínima dels conductors de 4 m.
Si aquella distància de 4 m. no permet mantenir per sota del llindar el pas
de vehicles i operaris, s’utilitzarà la taula donada anteriorment.
Als casos que hi hagi que passar per sota la catenària, la distancia
mesurada en totes direccions, del llindar als conductors de contacte, no
serà inferior a o,5 m. Es fixarà el llindar, mantenint-se els mínims
esmentats, el més baix possible, però de forma que permeti el pas dels
vehicles d’obra.
Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran sempre per personal
especialitzat, i com a mínim, per dues persones per a poder auxiliar-se.
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S’adoptaran les precaucions que segueixen:
1. Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant
interruptors i seccionadors que assegurin l’impossibilita’t del seu
tancament sobtat.
2. Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall
3. Reconeixement de l’absència de tensió
4. Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
5. Col·locar les senyals de seguretat adequades delimitant la zona de
treball.
Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, els
apartats 1,3 i 5.
En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors, es seguiran les
següents normes:
1. Per a l’aïllament del personal s’utilitzaran els següents elements:
2. Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran
precaucions per a evitar el seu funcionament sobtat.
3. Als comandaments dels aparells de tall, es col·locaran cartells que
indiquin, quan sigui necessari, que no poden maniobrar-se.
En treballs i maniobres amb transformadors, s’actuarà com segueix:
1. El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat o en
curtcircuit, vigilant que mai quedi obert.
2. Si es manipulen olis, es tindran a prop els elements d’extinció. Si el
treball és en cel·la, amb instal·lació fixa contra incendis, estarà
disposada pel seu accionament manual. Quan el treball s’efectuï al
propi transformador, estarà bloquejada per a evitar que el seu
funcionament sobtat pugui ocasionar accidents als treballadors
situats a la seva bota.
Un cop separat el condensador o una bateria de condensadors estàtics de la
seva font d’alimentació mitjançant un tall visible, abans de treballar en ells,
hauran de posar-se en curtcircuit i a terra, esperant el temps necessari per
a la seva descàrrega.
Als alternadors, motors asíncrons, dinamos i motors elèctrics, abans de
manipular a l’interior d’una màquina es comprovarà el següent:
1.
2.
3.
4.

Que la màquina està parada
Que els borns de sortida estan en curtcircuit i a terra
Que la protecció contra incendis esta bloquejada.
Que estan retirats els fusibles de l’alimentació del rotor, quan aquests
mantinguin tensió permanent a la màquina.
5. Que l’atmosfera no és inflamable o explosiva.
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Estarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una
instal·lació d’alta tensió, abans de deixar sense tensió els conductors i
aparells continguts en elles. Recíprocament, es prohibeix donar tensió sense
tancar-la prèviament amb el resguard de protecció.
No més s’establirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan es
tingui la completa seguretat de que no queda ningú treballant en ella.
Les operacions que condueixen a l’entrada en servei es faran en l’ordre que
segueix:
1. Al lloc de treball, es retiraran les posades a terra i el material de
protecció complementari, i el cap del treball, desprès de l’últim
reconeixement, donarà avís de que aquest ha acabat.
2. A l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació de que s’ha acabat
el treball, es retirarà el material de senyalització i es desblocaran els
aparells de tall i maniobra.
Quan per necessitats d’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, com
línies d’alta tensió i transformadors de potència, necessitant donar-los
tensió, es tindrà compte de complir el Reglament sobre Condicions
Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques , Subestacions i
Centres de Transformació i especialment les seves instruccions Tècniques
Complementàries MIE-RAT 09 i 13.
4.2.13.

Prescripcions d’extintors.

Els extintors d’incendi, emplaçats a l’obra, estaran fabricats amb acer d’alta
embutibilitat i alta soldabilitat. Es trobaran ben acabats, sense rebaves, de
forma que la seva manipulació mai suposi un risc per sí mateixa.
Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu
ancoratge i dotats amb manòmetre. L’observació de la pressió del
manòmetre permetrà comprovar l’estat de la seva càrrega. Es revisaran
periòdicament i com a màxim cada sis mesos.
El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’aparells a Pressió, Reial
Decret 1244/1979 del 4 d’abril de 1979 (BOE 29-5-1979).
Els extintors estaran visiblement localitzats en lloc on tinguin fàcil accés i
siguin a disposició d’ús immediat en cas d’incendi. S’instal·larà en llocs de
pas normal de persones, mantenint un àrea lliure d’obstacles al voltant de
l’aparell.
Els extintors portàtils s’emplaçaran sobre parament vertical a una alçada de
1,20 m. mesurada des del terra a la base de l’extintor.
L’extintor sempre complirà la Instrucció Tècnica MIE-EP (CM 31-5-1982).
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Per a la seva millor versatilitat i per a evitar dilacions per titubeigs, tots els
extintors seran portàtils, de pols polivalent i de 12 k de capacitat de
càrrega. Un d’ells s’instal·larà a l’interior de l’obra, i prop de la porta
principal d’entrada i sortida.
Si existeix instal·lació d’alta tensió per al cas que aquesta fos l’origen d’un
sinistre, s’emplaçarà, prop de la instal·lació amb alta tensió, un extintor.
Aquest serà de diòxid de carboni CO2, de 5 k de capacitat de càrrega.
4.2.14.
Mitjans auxiliars de topografia.
Aquests mitjans, com cintes, jalons, mires, etc. Seran dielèctrics, donat el
risc d’electrocució per línies elèctriques.
4.3.

Proteccions col·lectives

L’àrea de treball a de mantenir-se lliure d’obstacles i el moviment del
personal a obra ha de quedar previst, establint itineraris obligatoris.
S’assenyalaran les línies soterrades de comunicacions, telefòniques, de
transport d’energia etc. Així com les conduccions de gas, aigua, etc. Que
puguin ser afectades durant els treballs de moviment de terres, establint les
proteccions necessàries per a respectar-les.
S’assenyalaran i protegiran les línies i conduccions aèries que puguin ser
afectades pels moviments de les màquines o dels vehicles.
S’hauran d’assenyalar i balissar els accessos i recorreguts de vehicles, així
com els caires de les excavacions.
Si l’extracció dels productes d’excavació es fa amb grues, aquestes han de
portar elements de seguretat contra la caiguda dels mateixos.
Per la nit ha d’instal·lar-se una il·luminació suficient de l’ordre de 120 lux a
les zones de treball i de 10 lux a la resta. Als treballs de major definició
s’utilitzaran llums portàtils. En cas de fer-se els treballs sense interrupció de
la circulació, es tindrà cura d’utilitzar llum que no afectin als senyals de
tràfic ni a les pròpies de l’obra.
Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres,
les següents:




Baranes i tanques per a la protecció i limitació de zones perilloses.
Tindran una alçada com a mínim de 90 cm i estaran construïdes de tubs
o rodons metàl·lics o de rigidesa suficient.
Senyals: Tots els senyals hauran de tenir les dimensions i colors
reglamentats per la Unitat de Transport i Circulació de l’ajuntament
Bandes de separació als carrers de gran tràfic. Es col·locaran amb peus
drets metàl·lics, ben assentats al terreny. La banda serà de plàstic de
colors groc i negre, en trossos d’uns 10 cm de longitud. Podrà ser
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substituïda per cordes o barilles amb penjalls de colors vius cada 10 cm.
A ambdós casos, la resistència mínima a tracció serà de 50 K.
Cons de separació en carreteres. Es col·locaran el suficient pròxims per a
delimitar la zona de treball o de perill.
En cas de soterranis, la rampa d’accés es farà amb caiguda cap al mur
de pantalla. Els camions circularan el més a prop possible d’ell.
Els cables de subjecció de cinturons de seguretat i els seus ancoratges
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora.
Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d’ample i les
situades a més de 2 m del terra estaran dotades de baranes de 90 cm
d’alçada, llistó entremig i sòcol.
Les escales de mà hauran d’anar previstes de sabates antirelliscada.
Les plataformes volades tindran suficient resistència per a la càrrega que
han de suportar, estaran convenientment ancorades i dotades amb
barana.
Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament,
complint les condicions específicament assenyalades a la normativa
vigent, i molt especialment en la NBE/CPI-82.
Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalitzades en
forma eficient evitant possibles accidents.
Totes les eines han d’estar en bon estat d’ús, ajustant-se al seu destí.
S’ha de prohibir suplementar els mànegs de qualsevol eina per a produir
un par de força major, i en aquest mateix sentit, també s’ha de prohibir
que els mànegs siguin accionats per dos treballadors, excepte les claus
de prémer de tirafons.

Per a evitar el perill de bolcada, cap vehicle anirà sobrecarregat,
especialment els dedicats al moviment de terres i tots els que han de
circular per camins sinuosos.
Tota la maquinaria d’obra, vehicles de transport i maquinària pesada de via
estarà pintada en colors vius, i tindrà els equips de seguretat reglamentaris
en bones condicions de funcionament.
Per al seu millor control, han de portar ben visibles les plaques on
especifiquen la tara i càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió
sobre el terreny de la maquinària que s’hi mou sobre cadenes.
També s’evitarà l’excés de volum en la càrrega dels vehicles i la seva mala
repartició.
Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenada,
per als que es faran revisions molt freqüents. També han de portar frens
servits els vehicles remolcats.
La maquinària elèctrica que hagi d’utilitzar-ne en forma fixa, o semi fixa,
tindrà previstos a la xarxa, els seus quadres d’escomesa i de protecció
contra sobrecàrregues, curtcircuit i posada a terra.
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S’establiran reduccions de velocitat per a tot tipus de vehicles, segons les
característiques del treball. A la de molta circulació, es col·locaran bandes
de abalisament a obra en tota la longitud del tall.
A prop de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la
seva part més sortint pugui quedar a menys de 2 m de la mateixa, excepte
si està tallat el corrent elèctric, en tal cas serà necessari posar una presa de
terra de coure de 25 mm2 de secció mínima connectada amb una pica
humida o als carrils. Si la línia te més de 50 Kv l’aproximació serà de 4 m.
4.4.

Servei mèdic: reconeixement i farmaciola

El contractista haurà de disposar d’un Servei Mèdic d’empresa propi o
mancomunat, segons el Reglament dels Serveis Mèdics d’empresa, Ordre
Ministerial del 21 de novembre de 1959.
Tots els treballadors que treballin a l’obra objecte d’aquest contracte hauran
de passar un reconeixement mèdic previ a la seva admissió i que serà
repetit en el període d’un any.
Si l’aigua disponible no prové de la xarxa d’abastament de la població,
s’analitzarà per determinar la seva potabilitat, i veure si és apte pel consum
dels treballadors. Si no ho fos, es facilitaria a aquests aigua potable en
atuells tancats i amb les adequades garanties.
La farmaciola es trobarà en un local net i adequat. Estarà senyalitzat
convenientment tan la pròpia farmaciola, com hi haurà a l’exterior
senyalització d’indicació d’accés a la mateixa. La farmaciola estarà tancada,
però no sota clau o cadenat per no dificultar l’accés al seu material
d’urgència.
La persona que ho atengui habitualment, a més a més dels coneixements
mínims necessaris i la seva pràctica, estarà preparada, en cas d’accident,
per redactar un comunicat de farmaciola que, amb més dades, servirà per
redactar un comunicat de farmaciola que, posteriorment, amb més dades,
servirà per redactar un comunicat intern de l’empresa i, ulteriorment, si fos
precís, com a base per a la redacció del comunicat Oficial d’accident.
En qualsevol cas, el contingut mínim i mitjans amb que ha de comptar la
farmaciola serà previst en la Circular núm 27 de novembre de 1974, sobre
farmacioles d’empreses.
La persona habitualment encarregada del seu ús refarà, immediatament, el
material utilitzat, i independentment d’això, es revisarà mensualment la
farmaciola reposant o substituint tot el que fos de menester.
S’acomplirà àmpliament l’articulat 43 de l’ordenança General de Seguretat i
Higiene en el treball, Ordre Ministerial (treball) de 9 de març de 1971.
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4.5. Serveis tècnics de seguretat i salut, formació del personal en
seguretat i primers auxilis
El contractista disposarà pels seus propis medis o per medis externs
d’assessorament en Seguretat i Salut per acompliment dels apartats A i B
de l’article 11 de l’ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball.
Tots els operaris han de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició detallada
dels mitjans de treball i dels riscos que poguessin comportar, juntament
amb les mesures de previsió, prevenció i protecció que haguessin d’utilitzar.
Per això s’impartiran a tots els operaris un total de 5 hores lectives de
Seguretat i Salut en el treball. En aquestes hores, a més de les Normes i
Senyals de Seguretat conscienciant-los en el seu respecte i acompliment, i
de les mesures d’higiene, se’ls hi ensenyarà la utilització de les proteccions,
col·lectives, i l’ús i compte de les individuals de l’operari.
Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat,
personals i col·lectives, que han d’establir-se en el tall en que estiguin
adscrits així com en els confrontants.
Cada vegada que un operari canvi de tall o activitat es reiterarà l’operació
anterior.
El contractista garantirà, i conseqüentment serà responsable de la seva
omissió, que tots els treballadors i personal que es trobin a obra, coneixen
degudament totes les normes de seguretat que siguin d’aplicació.
El contractista escollirà els operaris més idonis als que impartiran cursets
especials de socorrisme i primers auxilis, formant-se monitors de seguretat
o socorristes.
Les missions específiques del monitor de seguretat seran las que segueixen:
Intervenir amb rapidesa i eficàcia en totes aquelles ocasions en que es
produeixi un accident, subtraient, en primer lloc, al company ferit de perill,
si ni hagués lloc a això, i desprès, donant-li l’atenció necessària, realitzant
la cura d’urgència i transportant-lo en les millors condicions al centre mèdic
o vehicle per poder arribar a ell. El monitor de seguretat tindrà preparació
per redactar un primer comunicat d’accident com ja s’ha indicat al tractar
l’apartat referent a la farmaciola.
Els talls de treball es distribuiran de tal manera que tots disposin d’un
monitor de seguretat o socorrista.
En cartells degudament senyalitzats i millor encara, si fos possible,
mitjançant cartrons individuals repartits a cada operari, es recordaran i
indicaran les instruccions a seguir en cas d’accident. Primer, aplicar els
primers auxilis i segon, avisar als serveis mèdics d’empresa, propis o
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mancomunats, i comunicar-ho a la línia de comandament corresponent de
l’empresa, i tercer, anar a demanar l’assistència sanitària més pròxima.
Per acompliment d’aquesta tercera etapa, als cartells o als cartrons
individuals repartits, degudament senyalitzats, es trobaran les dades que
segueixen:
Junt al seu telèfon, direcció del centre mèdic més proper, servei propi,
mútua patronal, hospital o ambulatori.
També amb el telèfon o telèfons, serveis més propers d’ambulàncies i taxis.
S’indicarà que, quan es decideixi l’evacuació o trasllat a un centre
hospitalari, haurà d’advertir-se telefònicament al centre de la imminent
arribada de l’accidentat.
En els treballs allunyats dels centres mèdics es disposarà d’un vehicle, en
tot moment, pel trasllat urgent dels accidentats.
4.6. Vigilants de seguretat i comitè d’empresa i higiene en el
treball
El contractista nombrarà un vigilant de seguretat que serà, o un tècnic del
servei tècnic de seguretat o socorristes dels que s’ha esmentat al parlar de
formació personal. En tot cas serà una persona degudament preparada en
aquetes matèries.
El vigilant de seguretat tindrà al seu càrrec les tasques següents:
-

-

-

Promoure l’integrés i cooperació dels operaris en ordre de
seguretat i higiene en el treball.
Comunicar per ordre jeràrquic, o en el seu cas, directament a
l’empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en
qualsevol lloc de treball, i proposar les mesures que, al seu judici,
calgui adoptar.
Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient,
instal·lacions, màquines, eines i processos laborals a l’empresa, i
comunicar a l’empresari l’existència de riscos que puguin afectar a
la vida i salut dels treballadors, amb l’objectiu de que siguin
posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció.
Donar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els
primers auxilis als accidentats i proveir el que fos necessari per
que rebin la immediata assistència sanitària que l’estat o situació
dels mateixos pugui requerir.

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que
normalment doni a empresa l’operari designat a l’efecte.
El contractista acomplirà les condicions imposades en el Decret 432/11 de
març de 1971 (treball), que regula la constitució, composició i funcions dels
comitès de seguretat i higiene en el treball, o bé marcat en el conveni
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col·lectiu provincial constituent en cas necessari el corresponent comitè de
Seguretat i salut en el treball, amb les seves atribucions específiques.
4.7.

Locals d’higiene i benestar

Es disposarà de vestidors, serveis higiènics i menjador pels operaris, dotats
com segueix:
La superfície mínima comuna de vestidors i banys serà, al menys, de dos
metres quadrats per cada operari i l’alçada mínima serà de 2,30 m.
El vestidor estarà provist de bancs, seients i guixetes individuals, amb clau,
per guardar la roba i el calçat.
Els banys disposaran d’un lavabo amb aigua corrent, provist amb sabó, per
cada deu empleats o fracció d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions
adequades.
Es dotaran els banys d’assecadores d’aire calent o tovalloles de paper,
existint, en aquest darrer cas, recipients adequats per dipositar les
utilitzades.
Al realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials
de neteja.
Hi hauran wàters amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper
higiènic, havent-hi, al menys, un wàter per cada vint-i-cinc homes o fracció
d’aquesta xifra.
Els wàters no tindran comunicació directa a un menjador i a un vestidor.
Les dimensions mínimes de les cabines seran d’1x1,20 m2 e superfície i
2,30 m. d’alçada.
Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran
provistes de tanca interior i d’un penjador.
Els inodors i urinaris s’instal·laran i conservaran en les degudes condicions
de desinfecció, desodorització i supressió d’emanacions.
Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb
portes dotades de tanca interior i els seus corresponents penjadors per
roba.
S’instal·larà una dutxa d’aigua freda i calenta per cada deu treballadors o
fracció d’aquesta xifra.
Els paviments, parets i portes dels wàters, dutxes, sales de bany i vestidors
seran continus, llisos i impermeables, realitzats amb materials sintètics
preferiblement, en tons clars, i aquests materials permetran el rentat amb
líquids desinfectants o antisèptics amb la freqüència necessària.
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Tots els elements, tal com aixetes, desguassos i morrions de dutxes,
estaran sempre en perfecte estat de funcionament i les guixetes i bancs
aptes per a la seva utilització.
Anàlogament, els paviments, parets i sostres del menjador, seran llisos i
susceptibles de fàcil neteja, tindran una il·luminació, ventilació i
temperatura adequades, i l’alçada mínima del sostre serà de 2,60 m.
Els vestidors, dutxes i menjador disposaran de calefacció.
Es disposarà d’una aigüera amb aigua potable per a la neteja d’utensilis.
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, calenta menjars, i
un recipient de tancament hermètic per a deixalles.
Per a la neteja i conservació d’aquests locals en les condicions demanades,
es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària.
5. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en
compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o
EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de
normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de
la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.
5.1.

Textos generals



Convenis col·lectius.



“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la
construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”.
Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de
1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2
de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)”.



“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de
agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor
capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE
31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)”
i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de
1994)”.



“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de
marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II.
Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de
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1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997
(BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997
(BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003
(BOE 5 de abril de 2003)”.


“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de
agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre
(BOE 1 de diciembre de 1981)”.



“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso.
R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada
per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989
(BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D.
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.



“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo
de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea
obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13
de octubre de 1986)“.



“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo.
OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.



“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24
de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de
seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de
noviembre de 1990)”.



“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre
(BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001
de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.



“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de
1995)”.



“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas
especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”.



“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17
enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22
abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11
junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de
2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares,

de
de
de
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para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23
de abril de 1997)”.


“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio
(BOE 7 de agosto de 1997)”.



“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de
los trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de
septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de
1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.



Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito
de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero
(BOE 24 de febrero de 1999)”.



“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE
de 6 de noviembre de 1999)”.



“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D.
374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.



“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10
de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de
octubre de 2004)”.



“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes
(BOE de 26 de julio de 2001)”.



“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de
la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.



“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general
de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”.



Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).



Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i
salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de
seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7
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d’octubre de 2004).


“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego”.



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.



“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en
territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.



“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D.
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.



“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”.



“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de
la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.



“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.



“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.



Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en
el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 08 de maig de 2008).



“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D.
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones
al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo (Reglamento REACH)”.
5.2. Condicions ambientals



Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per
amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost
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de 1985).


Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de
l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de
1987).



“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.



“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat
per “Orden de 25 de marzo de 1998”.



“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”.
Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.



“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas
de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real
Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.



“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de
2003).



“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18
noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE
de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de
octubre 2007)”.



“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de
marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de
marzo de 2006)”.



“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de
23 de octubre de 2007)”.



“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.
5.3. Incendis



Ordenances municipals.



“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
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Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
(BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de
abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de
1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.


Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24
de Febrer de 2003).



“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
BOE núm. 37 de 12 de febrero”.
5.4. Instal·lacions elèctriques



“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo
de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D.
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.



“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma
Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado
exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.



Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat
sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i
construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 30 de novembre de 1988).



“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de
28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto
1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament
per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 12 de juny de 2001).



“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.



Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 18 de desembre de 2001).



“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de
agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”.



“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al
Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
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842/2002, de 2 de agosto”.


“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
(BOE de 19 de marzo de 2008)”.



“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico
de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITCBT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.
5.5. Equips i maquinària



“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones
que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las
normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de
agosto de 1974)”.



“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento
de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”.
Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de
1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.



“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril
(BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de
12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de
1990)”.



“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D.
2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”.
Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de
1997)”.



“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.



“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11
de octubre de 2008)”.



“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores
sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.



“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.
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“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de
30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.



“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”.
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de
2004)”.



“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre
1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11
octubre de 2008)”.



“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación
de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.



“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el
Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de
aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.



“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de
seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.



“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.



Instruccions Tècniques Complementaries:

las
del
de
de

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de
incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”.
Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”,
“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i
“Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de
1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de
1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de
ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998
(BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de
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ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE
de 23 de abril de 1997)”.
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de
27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de
mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo,
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras
móviles de personal (PEMP)”.
5.6.

Equips de protecció individual



“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de
diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per
“R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”.
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de
mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de
abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio
de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre
de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de
septiembre de 2001)”.



“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995)
modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de
1997)”.



“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual”.



“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la
publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de
protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos,
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006)
777]”.



Normes Tècniques Reglamentàries.
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5.7.

Senyalització



“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.



“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
(BOE de 18 de septiembre de 1987)”.



Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC
del MOPU”.

5.8.

Diversos



“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V,
IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
(BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de
1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994
(BOE de 16 de agosto de 1994)”.



“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de
los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio
de 1986)”.



“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per
“Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”.
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13
de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero
de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i
“Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.



“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan
instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21
de noviembre de 2002)”.



“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la
Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben
reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de
actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”.
Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de
1999)”.



“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad
Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19
de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de
4 de enero de 2007)”.
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“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.



Convenis col·lectius.

6. CONDICIONS ECONÒMIQUES
6.1.

Criteris d'aplicació

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com
un cost
‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent,
incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut,
haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es
refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar
partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi
de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S.
haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol
més del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut
= 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no
s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos
exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les
normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos,
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el
present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva
(MAUP).
6.2.

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘
hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable,
per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a
la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el
corresponent contracte d’obra.
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6.3.

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla
de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de
l’execució material de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i
transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà
contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
6.4.

Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el
Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de
Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment
per el Contractista, les següents Penalitzacions:
1.-

MOLT LLEU

:

2.-

LLEU

:

3.-

GREU

:

4.-

MOLT GREU

:

5.-

GRAVÍSSIM

:

3% del Benefici Industrial de l’obra
contractada
20% del Benefici Industrial de l’obra
contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra
contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra
contractada
Paralització dels treballadors +100% del
Benefici Industrial de l’obra contractada +
Pèrdua d’homologació com Contractista,
per la mateixa Propietat, durant 2 anys.

7. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
7.1.

Previsions del Contractista a l’aplicació de les Tècniques de
Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d’accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la
manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com
les aplicarà en aquesta obra.
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Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:
Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes.
Prèvies als accidents.





Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents




Notificació d’accidents.
Registre d’accidents
Investigació Tècnica d’accidents.

Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes
i a través d’aquestes corregir el Risc
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre
El Factor Tècnic







Sistemes de Seguretat
Proteccions col·lectives i Resguards
Manteniment Preventiu
Proteccions Personals
Normes
Senyalització

El Factor Humà









Test de Selecció prelaboral del personal.
Reconeixements Mèdics prelaborals.
Formació
Aprenentatge
Propaganda
Acció de grup
Disciplina
Incentius
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7.2.

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu
Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu
format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de
guia, l'enunciat dels més importants:
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari
Pla d’Acció Preventiva.
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel
Contractista Principal
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de
la Prevenció.
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern
d'empresa
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
7.3.

Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista
competents en matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i
vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims
establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència,
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les
obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i
Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta
Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació
necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta
obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la
capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important
missió.
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut
de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional
dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.
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L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de
seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una
Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.
7.4.

Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria
de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el
seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d’acord amb la reglamentació
oficial, serà l’encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà
de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una
farmaciola d’urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò
disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control
d’existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà
l’organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en
Medicina Preventiva.
Tot el personal de l’obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb
independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva
contractació, haurà d’haver passat un reconeixement mèdic d’ingrés i estar
classificat d’acord amb les seves condicions psicofísiques.
Independentment del reconeixement d’ingrés, s’haurà de fer a tots els
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un
reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l’empresa (Propi,
Mancomunat, o assistit per Mútua d’accidents) haurà d’establir al Pla de
Seguretat i Salut un programa d’actuació cronològica a les matèries de la
seva competència:
Higiene i Prevenció al treball.
Medicina preventiva dels treballadors.
Assistència Mèdica.
Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
Participació en comitè de Seguretat i Salut.
Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina
d’empresa.
7.5.

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l’obra

D’acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en
absència del Cap d’obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut
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(equivalent a l’antic Vigilant de Seguretat), considerant-ne en principi
l’encarregat General de l’obra, com a persona més adient per a complir-ho,
en absència d’un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri
del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es
notificarà al Coordinador de Seguretat.
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels
accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més
serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si
la importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d’obra una
‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘,
integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a
cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim
mensualment, i serà presidida pel Cap d’obra del Contractista, amb
l’assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).
7.6.

Competències de Formació en Seguretat a l’obra

El Contractista haurà d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d’actuació que reflecteixi un sistema d’entrenament inicial bàsic de tots els
treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o
aparells d’elevació.
S’efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el
correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment,
qualitat i seguretat del seu treball.
8.
PLEC DE CONDICIONS
SEGURETAT
DELS
EQUIPS,
FERRAMENTES
8.1.

TÈCNIQUES
MÀQUINES

Definició i característiques
Màquines-Ferramentes

dels

ESPECÍFIQUES DE
I/O
MÀQUINES-

Equips,

Màquines

i/o

Definició
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és
mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i
de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament,
desplaçament i accionament d’un material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:



Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per
a funcionar solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina,
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que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador,
acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de
seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’utilitat
Preventiva (MAUP).
Característiques
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries
(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li
siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim,
les següents dades:

Nom del fabricant.

Any de fabricació, importació i/o subministrament.

Tipus i número de fabricació.

Potència en Kw.

Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús
d’entitat acreditada, si procedeix.
8.2.

Condicions
d’elecció,
utilització,
emmagatzematge
i
manteniment
dels
Equips,
Màquines
i/o
MàquinesFerramentes

Elecció d’un Equip
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-ne en
base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i
respecte al seu Medi Ambient de Treball.
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels
treballadors dels Equips de treball’‘:
Emmagatzematge i manteniment


Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva
‘‘Guia de
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manteniment preventiu’‘.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran,
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del
fabricant.
S’emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb
temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments
d’equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic,
delegat per l’usuari.

8.3.

Normativa aplicable

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines,
transposicions i dates d’entrada en vigor
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental:







Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació
de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm.
L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE,
de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives
s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E.
Núm. L 207, de 23/7/98).
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E.
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E.
de 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori
fins l’1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:






Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori
fins l’1/1/96.
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb
període transitori fins l’1/1/97.
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de
la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95,
amb període transitori fins l’1/1/97.
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
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Altres Directives:


























Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de
les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de
3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori
fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de
les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del
Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i
93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre
(B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori
fins l’1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de
les
legislacions
dels
Estats
membres
sobre
comptabilitat
electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E.
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de
7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E.
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada
en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de
les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E.
Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E.
de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94,
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relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97,
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E.
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:


Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels
treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95
(D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
 Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de
7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.
Normativa d’aplicació restringida:






Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E.
d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació
i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de
9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres
de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT









Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells
d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a
obres (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del
Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General
de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de
17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de
8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. Signatures

Fernando Benedicto Dumall
Col.legiat nº 4.399
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3. MODELS DOCUMENTS
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SIS 01

APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT ‐ CHECK‐LIST –

1
1‐ 1

REQUISITS FORMALS
¿ ESTAN LES DADES DEL PROMOTOR ?

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

Nom
1‐ 2

¿ ESTAN LES DADES DEL PROJECTISTA ?
Nom

1‐ 3

¿ ESTAN LES DADES DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE DE PROJECTE ?
Nom

1‐ 4

¿ ESTAN LES DADES DE L’AUTOR DE L’ESTUDI O ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ?
Nom

1‐ 5

¿ ESTAN LES DADES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA ?
Nom

1‐ 6

¿ ESTAN LES DADES DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’OBRA ?
Nom

1‐ 7

¿ESTAN LES DADES DEL REDACTOR DEL PLA DE SEGURETAT ?
Nom

1‐ 8

¿ ESTAN LES DADES DEL CONTRACTISTA ?
Nom

1‐ 9

¿ ESTAN LES DADES DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT A L' OBRA?
Nom

1‐ 10

¿ ESTA SUBSCRIT PER EL REPRESENTANT LEGAL DE L' EMPRESA ?
Càrrec del representant legal de l' empresa contractista principal
Firma del representant legal de l’empresa contractista principal

1‐ 11

AUTÒNOMS
Hi han autònoms en el pla de seguretat i salut
Estan les dades dels autònoms
Els autònoms assumeixen les obligacions del pla de seguretat

1‐ 12

¿ FIGUREN EXPRESSAMENT LES DADES DE L’OBRA ?

S

N

OBSERVACIONS

Localització exacta
Municipi
Província
Tipus d’obra
Pressupost d’execució material de l’obra
Termini d’execució

2
2‐ 1

INFORMACIÓ TÈCNICA
DE CARÀCTER GENERAL

S

N

OBSERVACIONS

Introducció
Objectiu del Pla de Seguretat
Àmbit d’aplicació del Pla de Seguretat
Tots els annexes es deuran aprovar i entrar
en el departament de treball.

Variacions i modificacions del Pla de Seguretat
El Pla de Seguretat està firmat
Les dades del centre del treball són correctes

El Pla de Seguretat té en compte les activitats realitzades per les empreses subcontractades.
Existeix un planning d’execució actualitzat
El Pla està estructurat en els documents tradicionals (memòria, plec, plànols, amidaments i
pressupost)
Existeix coordinació entre els diferents documents del pla

Característiques de l’obra
Dades generals
Descripció de l’obra
Interferències i serveis afectats
Climatologia i entorn de l’obra
Unitats constructives que composen l’obra
Sistemes o elements de treball incorporats en el procés constructiu
Anàlisis de les instal∙lacions existents i eliminació de la seva influència en les futures obres

2‐ 2

RELACIONADA AMB ELS TREBALLS PREVIS
Implantació i organització general de l’obra
Estan definides les casetes provisionals d’obra (dimensions, materials,etc…)
Està definit el tancament (dimensions, materials,…)
Estan definits els accessos

S

N

OBSERVACIONS

Estan separats els accessos (personal de treball i maquinària)
Estan definides les escomeses provisionals i dissenyades les instal∙lacions provisionals
Està dissenyada la senyalització de les zones de riscos o advertència de perills ocasionats per
l’obra.
Està definit un sistema que garanteixi l’ordre i la neteja de l’obra
Estan especificats i senyalitzades les vies d’evacuació
Estan dissenyades les vies de circulació interiors a l’obra
Existeix un pla d’implantació i utilització dels mitjans de seguretat (proteccions col∙lectives i
proteccions individuals)
2‐ 3

RELACIONADA AMB LES DIFERENTS FASES D’OBRA
Estan descrits detalladament els processos de les diferents unitats d’obra
Existeix una relació de riscos i mesures protectores concretes per cada activitat
Estan analitzades les interaccions de les diferents activitats, els seus riscos i mesures
correctores
Existeix una relació detallada de la maquinària i eines a utilitzar amb les seves
característiques tècniques, els seus riscos i mesures protectores
Estan definits els riscos per l’ús de la maquinària i eines i les seves mesures correctores
Existeix un pla de revisions i manteniment de la maquinària, vehicles,…
Estan definits els materials a utilitzar
Existeix una relació de riscos i mesures correctores per la manipulació dels materials citats
Està definit el número de treballadors per cada activitat
Es contemplen els equips de protecció personal especificats

S

N

OBSERVACIONS

3
3‐ 1

INFORMACIÓ GRÀFICA
PLÀNOL DE SITUACIÓ

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

Existeix un plànol de situació
Té indicació clara del recorregut al centre hospitalari més proper i la seva distància
kilomètrica
3‐ 2

PLÀNOL DE PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ GENERAL
Està ubicada la maquinària fixa (grua, formigonera,etc)
Estan determinats els recorreguts dels equips d’elevació de càrrega
Està definida la ubicació de la farmaciola
Estan situats els accessos en el tancament
Estan situades les zones d’abocament
Estan situats els tallers
Està situada la ubicació del quadre elèctric
Estan definits els recorreguts de l’estesa elèctrica de d’interior de la obra
Estan ubicats els extintors d’incendis
Es marquen els itineraris de circulació interior (entrada i sortida de vehicles i persones)
Es realitza en detall un plànol de senyalització de tota la obra
Es dibuixen les condicions de l’entorn (carrers, circulació, mitjaneres, instal∙lacions
públiques,…)
Es senyalitzen les vies de evacuació per totes les fases d’obra

3‐ 3

ELS DIFERENTS PLÀNOLS DE LES FASES
Es dibuixen clarament els procediments de treballs de cada una de les fases, així com les
mesures protectores
Es situen els mitjans auxiliars i maquinària, fixes i mòbils, a instal∙lar en aquesta fase
Estan dibuixades clarament les proteccions col∙lectives

4
4‐ 1

NORMATIVA
NORMATIVA

S

N

OBSERVACIONS

Existeix relació de la normativa d’aplicació
Està actualitzada aquesta normativa
Es contempla l’aplicació del marcatge CE a tota la maquinària i EPI's
5
5‐ 1

AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Contempla el pressupost els serveis higiènics
Estan incloses les proteccions col∙lectives
Estan incloses les proteccions individuals
Existeix una quantitat destinada a la senyalització

S

N

OBSERVACIONS

Es superior o igual al pressupost de l’estudi de seguretat i salut
Consten els preus descompostos

6
6‐ 1

FORMACIÓ I SALUT
FORMACIÓ DEL PERSONAL

S

N

OBSERVACIONS

Existeix un pla de formació e informació
S’indica si el personal rep la formació adequada
Mitjans humans

6‐ 2

REVISIONS MÈDIQUES

¿Tot el personal de l’obra ha d’estar format
per el treball contractat? Entregar
document acreditatiu. Les subcontractes
s’hauran d’adherir al pla de seguretat,
aprovar la seva adhesió per el coordinador,
notificar‐lo al departament de treball i
documentar‐ho.

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S

N

OBSERVACIONS

S’indica si el personal té una revisió mèdica cada x temps
6‐ 3

FARMACIOLA
Està indicat si existirà farmaciola a l’obra

6‐ 4

PRIMERS AUXILIS
Està indicat si hi ha personal amb coneixements en primers auxilis entre el personal d’obra
Existeix un pla d’higiene industrial
Existeix un pla sanitari, primers auxilis, serveis assistencials

6‐ 5

CENTRES MÈDICS
Estan referenciats els centres mèdics i d’urgències amb adreça i telèfon

7

CONCLUSIONS

7‐ 1

REQUISITS MILLORABLES

7‐ 2

REQUISITS IMPRESCINDIBLES

7‐ 2

CONCLUSIÓ FINAL

Barcelona, _____ de ___________ del ____

FIRMA:

COORDINADOR DE SEGURETAT

SIS 02

ACTA D'APROVACIÓ DEL PLA
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SIS 03

CONTROL DOCUMENTAL INICIAL

El coordinador de seguretat abans de l'inici de les obres, comprova que s'hagin tramitat els documents
legals per començar els treballs:

SIS 03.1
SIS 03.2
SIS 03.3

AVÍS PREVI Document realitzat per el promotor
APERTURA DEL CENTRE DE TREBALL Document realitzat per el constructor
LLIBRE DE LA SUBCONTRACTACIÓ Document a càrreg del constructor
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SIS 04

PROCEDIMENT PRIMERA REUNIÓ INICI OBRES

Aquest document té per objecte recollir per escrit la informació transmesa a les empreses per part del
Coordinador de Seguretat a la primera reunió de Coordinació de Seguretat realitzada, generalment abans
de l'inici dels treballs.
CONTINGUTS MÍNIMS A CONTEMPLAR EN EL PLA DE SEGURETAT
1
2
3

Es recorda al constructor que les modificacions realitzades en els plans presentats han d'estar
aprovades per el coordinador de seguretat.
Es recorda que tots els industrials que s'incorporin en els procesos de treball, s'han d'adherir al pla
o presentar annexes al pla de seguretat, que hauran d'estar aprovats o visats respectivament, per
el coordinador de seguretat.
S'informa a la constuctora que cada subcontractat, o treballador autónom s'haurà d'incorporar al
llibre de la subcontractació.

LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT S'ORGANITZARÀ I ES BASARÀ EN :
1
2
3
4
5

Reunió o avís per comunicació a la empresa contractista anteriorment a l'inici de les obres.
Control documental de seguretat (entrega i recepció) creació de CARPETA BLANCA
Visites dedicades amb exclusivitat als temes de seguretat, per part del coordinador amb el
constructor.
Vigilar el cumpliment del Pla de seguretat, així com els principis d'acció preventiva
Redacció d'actes de seguretat amb les incidències observades, i les instruccions donades al
constructor.

REQUISITS A CUMPLIR EN EL PROCÉS D'OBRA ( Normes mínimes )
Abans d'iniciar els treballs s'ha de presentar el procediment d'informació preventiva i el pla de seguretat
1
2
3

Les zones de treball han d'estar delimitades i senyalitzades.
Tot el personal estarà dotat de armilla reflectant i casc amb identificació empresarial
Els treballs a més de 2 m. d'alçada realitzats sense plataforma de treball segures s'utilitzarà arnés
de seguretat ancorat a un punt fixe.
4
Es recorda que les escales de treball no són plataformes de treball
5
Els equips, maquinària i eines de treball tindran el marcatge CE
6
La maquinària eléctrica seran de doble aïllament
7
No es permetrà en aquesta obra solapaments de cables que no garanteixin correctament el seu
aïllament
8
Les eines eléctriques es conectaran a quadres amb diferencials d'alta sensibilitat (30mA)
9
Es tindrà especial atenció en la manipulació d'elements pesats, tenint que utilitzar els mitjans
correctes, NO es manipularan les càrregues per sobre del personal, el gruista ha de tenir el grau
d'oficial de 1a i formació específica, sempre es contarà amb la intervenció de com a mínim tres
persones en la manipulació (operador-gruista, estrobador, senyalista).
10
Es compliran les mesures de Seguretat recollides en el Pla de Seguretat, així com les que implantin
els responsables de l'obra.
11
Tot el personal que inici els treballs en aquesta obra ha d'estar informat des continguts del P Pla
de seguretat i Pla d'Emergencia
12
No es permet en aquesta obra realitzar treballs en solitari, amb la finalitat de poder ser auxiliat en
cas d'accident.

13

Tots els treballs realitzats fora de la franja horària entre les 8 i les 18 hores de dilluns a divendres i
en els dies festius han de ser comunicats per escrit a la propietat, direcció facultativa i Coordinador
de Seguretat per la seva aprovació.

DURANT LA EXECUCIÓ DE LA OBRA ES PODRÀ REQUERIR A LES EMPRESES PER QUE PRESENTIN LA
SEGÜENT DOCUMENTACIÓ SOBRE UN O MÉS TREBALLADORS
1

TC1-TC2 / Certificat de reconeixement médic en funció de la tipologia de treball. / Certificat de
formació (entitat reconeguda i continguts del curs)
2
Formació específica de la empresa, informació i formació sobre el Pla de Seguretat / Entrega
d'Equips de Protecció col·lectiva per empreses especialitzades.
3
Certifiacts " CE " de màquines, mitjans auxiliars i equips de protecció individual / Montatge dels
sistemes de protecció col·lectiva de la empresa especialitzada
En cas de màquines també es podrà exigir:
4
Manual d'instruccions ( mínim en Espanyol) / Segons el tipus de màquina es sol·licitaran els
paràmetres fixats en els reglaments corresponents.
5
Auditoria de les màquines
DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA DE FORMA MENSUAL
1
Relació d'empreses subcontractades que intervenen a l'obra ( amb dades de contacte)
2
Número d'hores total treballades al mes
3
Número d'accidents lleus, greus o mortals ocorreguts durant el més.
EN CAS D'ACCIDENT SEMPRE COMUNICAR DE FORMA IMMDIATA AL COORDINADOR DE SEGURETAT

DOCUMENTACIÓ INICIAL A DISPOSICIÓ EN LA OBRA
pla seguretat
aprovació pla seguretat
avis previ
apertura lloc de treball
llibre subcontractació
llibre incidències
llistat industrials
inscripció al rea
informació treballadors
formació treballadors
informes d'aptitud
reconeixements mèdics
entrega d'epis
última revisió maquinària
annex pla seguretat
acta adhesió industrials
tc1-tc2 treballadors
certificat mèdic treballadors
formació específica treballadors
informació treballadors
entrega d'epis
certificat CE de maquinària
manual d'instruccions
auditoria de màquines
relació empreses subcontractades
núm.hores treballades al mes
núm. Accidents. Lleus, greus o mortals
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SIS 05

COMPROVANT DE LLIURAMENT DOCUMENTAL

Aquest document té per objecte el lliurament de la documentació que cal dipositar a la obra i el comprovant per part de la
constructora
El dipòsit es realitza amb el compromís de l'empresa constructora, titular de la oficina de l'obra, del bon ús, i protecció,…així
com informar al coordinador inmediatament de qualsevol annotació
DADES D'INTERES
Empresa que reb la documentació
Obra

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE
L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT AL PRAT DEL LLOBREGAT

Data

___ / ___ / ___

COMPROVANT DE LLIURAMENT DOCUMENTAL
Dintre de les activitats de seguiment de complimentació del Pla de Seguretat i Salut establert per aquesta obra, i en aplicació del
Art. 24 de la Llei de Prevenció de riscos Laborals (L. 31/95 de 8 de Novembre), l'Arquitecte Técnic Coordinador de Seguretat D.
____________________,designat pel Promotor per realitzar la coordinació, assesorament i supervisió de les condicions de
treball amb seguretat, facilita al responsable Técnic de Producció, de major qualificació, per part de l'empresa contractista
______________, D.: ____________________ present durant el transcurs de la inspecció de seguretat de la mateixa, la següent:

DOCUMENTACIÓ
llibre d'incidències

La respectiva documentació es lliura als efectes de complir el següent:
FINALITAT
Aquest llibre ha d'estar a disposició de qualsevol membre que forma part de l'equip: promotor, project manager, direcció
d'obra, i coordinador de seguretat i salut, cada cop que vulguin realitzar una anotació

Lliurador.‐
Coordinador de Seguretat i Salut

Rebut.‐
Pel Contractista
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SIS 06

PROCEDIMENT DE CONTROL D'ACCESSOS

Dintre de les activitats de coordinació de seguretat i salut en fase d'execució material de les obres, ES PRETEN
DONAR COMPLIMENT AL ART. 9. f del R.D. 1627/97 REFERENT A LA OBLIGACIÓ DEL COORDINADOR DE : " Adoptar
les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a la obra"
EL COORDINADOR VALIDARÀ I SUPERVISARÀ EL PROCEDIMENT PROPOSAT PER EL CONTRACTISTA
LES EMPRESES INFORMARAN AL SEU PERSONAL PROPI I AL SUBCONTRACTAT DEL CONTINGUT D'AQUEST
PROCEDIMENT AMB L'OBJECTIU DE PODER‐HO APLICAR
SI LES EMPRESES APORTEN EL SEU PROPI PROCEDIMENT O REALITCIN MILLORES, SEMPRE SERÀ RESPECTANT LES NORMES
REFLECTIDES
OBJECTIU FONAMENTAL

NOMÉS HAN D'ACCEDIR A L'OBRA LES PERSONES
AUTORITZADES AMB LA FINALITAT D'EVITAR ACCIDENTS

LES PERSONES AUTORITZADES HAURAN DE COMPLIR AMB LES CONDICIONS ESTIPULADES
EN AQUEST PROCEDIMENT, DEL CONTRARI DEIXARAN D'ESTAR AUTORITZADES

QUI AUTORITZA L'ACCÉS?
EL RESPONSABLE DE CADA EMPRESA CONTRACTADA PER LA PROPIETAT SERÀ EL RESPONSABLE D'AUTORITZAR L'ENTRADA A TOT
EL SEU PERSONAL ( PROPI I SUBCONTRACTAT ), EN BASE AL PROCEDIMENT
QUI HO CONTROLA ?
LA PROPIETAT CONTRACTARÀ UN SERVEI DE VIGILÀNCIA ON UN DELS OBJECTIUS SERÀ REALITZAR UN CONTROL D'ENTRADA DE
PERSONAL AUTORITZAT
AGENTS IMPLICATS
LA PROPIETAT
ELS CONTRACTISTES (PERSONAL PROPI O SUBCONTRACTAT)
LA DIRECCIÓ D'OBRA (INCLÒS EL SEU PERSONAL)
PERSONAL TÉCNIC EXTERN A L'OBRA (OCT, TOPÒGRAFS, COMPANYIES, ETC.)
ESTAMENTS PÚBLICS (TÉCNICS MUNICIPALS, INSPECTORS DE TREBALL, POLICIA, ETC.)
SUBMINISTRADORS, REPRESENTANTS DE MATERIALS I EQUIPS
VISITES PERSONALS I DE GRUPS
MESURES GENERALS
LA OBRA ESTARÀ SEMPRE PERFECTAMENT DELIMITADA PER UN TANCAMENT
JORNADA LABORAL : DILLUNS A DIVENDRES DE 8.00H A 20.00H
FORA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLERTA, L'ACCÉS SEMPRE HA D'ESTAR AUTORITZAT PER LA DEO
ANNEX.‐ SIS 06.1
LA EMPRESA DE SEGURETAT SERÀ LA RESPONSABLE D'OBRIR I TANCAR LA PORTA
TOTES LES EMPRESES HAN DE COOPERAR I COORDINAR‐SE AMB LA EMPRESA DE SEGURETAT
LES EMPRESES I LA PROPIETAT FACILITARAN ALS VIGILANTS DEL PUNT DE CONTROL ELS LLISTATS DE TOT EL PERSONAL AUTORITAT
PERQUÈ UNA EMPRESA PUGUI AUTORITZAR L'ACCÉS HA DE COMPLIR
01.‐
DISPOSAR DEL PLA DE SEGURETAT
02.‐
HAVER LLIURAT EL PROCEDIMENT D'INFORMACIÓ PREVENTIVA ACTUALITZAT
03.‐
HAVER LLIURAT EL TC1 I EL TC2 DEL PERSONAL AUTORITZAT
04.‐
DISPOSAR DE TOTS ELS DOCUMENTS PREVENTIUS (LLIURAMENT D'EPI'S, FORMACIÓ, VIGILÀNCIA DE LA SALUT, ETC)
05.‐
ELS ACCESSOS HAN D'ESTAR CENTRALITZATS EN UN PUNT FIXE E INDEPENDENTS DE L'ACCÉS DELS VEHICLES
06.‐
ELS VEHICLES PRIVATS TENEN PROHIBIT L'ACCÉS A LA OBRA SINO ESTAN AUTORITZATS
07.‐
S'HA DE TENIR EN COMPTE DE NO OBSTACULITZAR LES VIES D'EMERGÈNCIA
08.‐
TOTES LES PERSONES QUE ACCEDEIXIN A LA OBRA HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES DE SEGURETAT ESTABLERTES
ANNEX.‐ SIS 06.2
09.‐
PER LES VISITES PRIVADES O EN GRUP S'ADOPTARAN MESURES ESPECÍFIQUES
10.‐
LES ENTRADES DEL MATERIAL HAN D'ESTAR AUTORITZADES PEL RESPONSABLE DE L'EMPRESA QUE HO SOL∙LICITA
11.‐
A LES VISITES EL VIGILANT DE SEGURETAT ELS HI ENTREGARÀ EL DOCUMENT DE LES NORMES MÍNIMES DE SEGURETAT
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PROCEDIMENT DE TREBALLS ESPECIALS

EMPRESA SOL∙LICITANT: ...........................................................................................

NOM DEL RESPONSABLE:..................

TREBALLS A EFECTUAR EN

DNI:.....................................

ACTIVITAT…………………………………………………….

Situació

……………………………….

EQUIPS………………………………………………………..

Obra de

……………………………….

ALTRES………………………………………………………....

Data de

……………………………….

NOM DEL RESPONSABLE: ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
HORARI DEL TREBALL: ____________________________________________________________
DATA D'INICI : ___________________________________
INTERVÉ L'EMPRESA SUBCONTRACTADA ?

DATA FINAL : ____________________________________
SI
NO ___________________________________________
EN CAS AFIRMATIU NOM DE LA EMPRESA

CIRCUMSTÀNCIES QUE MOTIVEN EL PERMÍS

PROCEDIMENT DE SEGURETAT ACORDAT

OBSERVACIONS

RESPONSABLE D.F.

RESPONSABLE EMPRESA

COORDINADOR DE SEGURETAT

FIRMA

FIRMA

FIRMA
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DECLARACIÓ DE CONTROL DE VISITA

RESPONSABLE DEL GRUP DE VISITA
D………………………………………………………………………………………………………………….
Nº DNI : ………………………………………………………………………………………………………….
amb domicili professional al c/‐………………………………………………………….. (08…………) de …………………………..
en qualitat de ……………………………………………………………………………………………………………
relacionat amb les obres que estan realitzant per la ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DECLARA
Que el dia………………………………………………., té previst organitzar una visita quiada d'un col∙lectiu de …………(nº)
de persones, que formen part de l'empresa o entitat: ……………………………………………………., a l'interior del recinte
de les obres, amb una duració estimada de ……………….minuts, amb la següent finalitat : …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que la visita està absolutament planificada, sota la seva responsabilitat, en la logística dels mitjans materials,
circuits de circulació interior, temps de duració i persones acompanyades d'asesors dels treballs constructius que
s'estan realitzants.
Que el convocant respondrà dels danys que es puguin derivar per els assistents de la mateixa, complementant les
respectives RR.CC. De domini de les obres i dels treballadors, de Propietat i dels restants membres de la Direcció
d'Obra en compliment dels seus treballs professionals.

I per tal que així consti, s'exten el present document a
…………………………………………….amb data …… de …………………………….. de 20……..

Firma del Responsable del Grup de Visita.

INCIDÈNCIES / PROPOSTES DE MILLORA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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NOMENAMENT DEL VIGILANT DE SEGURETAT

ACTA PER AL NOMENAMENT DEL VIGILANT DE PREVENCIÓ
Barcelona, a ……………… de …………………………………………de 20…
Empresa constructora ………………………………………………………...……………………………………………………..……….
Domicili social………... ………………………………………………………...……………………………………………………..……….

En compliment de l'Article 30 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i reunir els
requisits continguts en aquesta, i els particulars continguts en el Plec de Condicions Tècniques i Particulars del
Pla de Seguretat en aquesta obra es nomena per a desenvolupar les funcions de VIGILANT DE PREVENCIÓ,
com treballador
designat a D. ………………………………………………………………., amb DNI nº………………
domicilit en ………………………………….., c/ ……….………………………………….,…………..
Aquestes funcions a desenvolupar per Vè., en la forma possible, poden ser encomanades al Comitè que es refereix
l'Art. 39 de la Llei 39 / 1995 fins a la seva constitució

conforme

El Vigilant de Seguretat

El cap D'obra

sr……………………………………………………………
……..

sr……………………………………………………………
……..

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT

SIS 08

PROCEDIMENT PER LA FORMACIÓ ESPECÍFICA

Dintre de les activitats de coordinació i de seguretat i salut en fase d'execució material, es preten completar
els continguts sobre formació del personal que estan asumits en els diferents plans de seguretat de les
empreses que participin en aquesta obra.
En concret es preten deixar constància per escrit d'aquells continguts mínims de formació específica que
l'empresa ha de lliurar a tot treballador abans de la seva participació a l'obra
CONTINGUTS MÍNIMS
Abans de l'entrada a l'obra, el personal haurà de rebre de la seva empresa la formació i informació sobre
1.‐

Informació dels riscs específics generats per la seva activitat a l'obra i contemplats al pla de
seguretat i salut

2.‐

Informació sobre els procediments de seguretat implantats a l'obra, en concret
Entrega de les normes mínimes de seguretat aplicables a l'obra
Entrega de les actes de reunió realitzades amb el personal
Informació sobre aquells continguts dels informes o reunions que els afecti en el procés del seu treball
Lliurament del procediment
Informació sobre les vies d'emergència i circulació de l'obra
Informació sobre el procediment de sancions implantat a l'obra

3.‐

Informació sobre manipulació manual de les càrregues

4.‐

Informació sobre utilització d'escales manuals i montatge de bastides

5.‐

En cas que el treballador hagi d'utilitzar màquines haurà de conèixer el manual d'instruccions, dels
riscs asociats i haurà d'estar acreditada per escrit la seva capacitat i habilitat per part de l'empresa,
mitjançant una autorització expresa.

6.‐

Igualment serà necessària la autorització i habilitació de tots aquells treballadors que hagin
d'utilitzar treballs en tensió, a més aquests treballs hauran d'informar‐se a la D.F.

7.‐

S'ha d'informar i concienciar al personal sobre la necessitat i obligació d'utilitzar correctament
els equips de protecció individual

8.‐

S'ha de concienciar al nou personal sobre la importància que té per la seguretat el correcte
manteniment de l'ordre i la neteja de l'obra

9.‐

El personal ha de estar informat sobre els seus drets, i sobre la posiblitat d'acudir al coordinador de
seguretat per plantejar millores en els procediments de treball

AQUEST PROCEDIMENT S'ENTREGA A LES EMPRESES CONTRACTISTES AMB LA FINALITAT DE QUE AQUESTES HO
ENTREGUIN I HO FACIN COMPLIR A TOTES LES SUBCONTRACTES PARTICIPANTS A L'OBRA.
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ACTES SEGUIMENT SIS
__/__/__
SEGUIMENT SEGURETAT I SALUT
NÚM. ACTA. 01

PROMOTOR

DIRECCIO
FACULTATIVA.

CONTRACTISTA

COORDINADOR DE
SEGURETAT

ALTRES

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ
1
2
3
4
INSTRUCCIONS DE SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS COL∙LECTIVES

PROTECCIONS INDIVIDUALS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

EQUIPS I MAQUINÀRIA
11

XXX

FOTO

TEMES PENDENTS
12

COORDINADOR DE SEGURETAT

CONTRACTISTA
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ACTA ADHESIÓ AL PLA DE SEGURETAT I SALUT

OBRA
DIRECCIÓ
POBLACIÓ
TELÉFON

Empresa Contractista

_____________________________________________________________________

Empresa Subcontractista

_____________________________________________________________________

En compliment de les especificacions a l'article 7, apartats 1,2 i 4, article 10, apartat 1,punts b i c,
i article 10, apartats 2 i 3, del RD. 1627/1997 del 24 d'Octubre, per el qual s'estableixen les disposicions
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció, l'Empresa Subcontractista manifesta:

1

Que ha estudiat el Projecte d'execució d'aquesta obra, pel que fa referència als capítols que
té contractats

2

Que coneix i ha estudiat el Pla de Seguretat i Salut en el treball elaborat pel Contractista de
la obra de referència

3

Que està d'acord amb el contingut tècnic i econòmic del mateix, doncs coneix els
requeriments que determina la Llei en materia de seguretat, salut laboral i prevenció de riscs
laborals, i s'ajusta als mitjans técnics de la seva Empresa

4

Que si existeix alguna alteració significativa durant l'execució dels treballs a l'obra, el Pla
de Seguretat i Salut es podrà modificar per adequar‐se a aquesta alteració, sempre que
aquesta modificació sigui acceptada per el Coordinació de S.S. de l'obra

5

Que coneix les seves obligacions derivades de la aplicació del Pla i les responsabilitats que
assumirà per el incompliment del mateix

6

Que per tot l'exposat, comunica al Coordinador de Seguretat i Salut, en fase d'execució de
l'obra la ADHESIÓ de l'esmentat PLA DE SEGURETAT I SALUT en el treball

Per donar constància es firma la present ACTA D'ADHESIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER PART
DEL SUBCONTRACTISTA

Firma Contractista:

Firma Subcontractista:

Firma Coordinador:

Data:

Data:

Data:
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APROVACIÓ ANNEX AL PLA DE SEGURETAT
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FITXA DEL LLIBRE DE LA SUBCONTRACTACIÓ
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PROCEDIMENT EN CAS D'EMERGÈNCIA

NORMES D'ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIES A L'OBRA DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN
DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT

Cada empresa ha de disposar a l'obra d'un pla d'emergències propi, on es contempli d'entre
d'altres; responsables, equips, mitjans, procediment d'actuació, evacuació d'accidentats, telèfons
d'emergència, etc,…
No obstant a l'obra, també s'aplicaran de forma general les següents normes d'actuació
RESPONSABLES D'EMERGÈNCIES (CAP D'EMERGÈNCIA)
Qualsevol persona present a l'obra que detecti una situació d'emergència donarà l'avís
inmediat al cap d'obra de la seva empresa o responsables de l'obra
El responsable d'obra present en aquell moment serà el responsable o cap d'emergència
El cap d'emergència en funció de la gravetat i tipus d'emergència aplicarà el procediment
propi de la seva empresa aplicable per a cada cas
En tot cas desprès d'atendre la incidència i requerir la intervenció dels mitjans interns o externs
(aaaaambulància, bombers,policia,etc.) donarà vís al Servei de Vigilància (TFN.____________)
i al Coordinador de Seguretat Sr.________________________________________________________
EQUIPS D'INTERVENCIÓ
Els caps d'emergència designaran en cada cas els equips que creguin necessaris, propis de l'obra o
externs.
Totes les empreses participants a l'obra tenen el deure d'aportar els mitjans técnics i humans
presents a l'obra en el moment de requeriment del Cap d'Emergència.
Bombers 085

Ambulancies 061

Emergències

112

Servei de Vigilància ______________

MITJANS D'EXTINCIÓ EN CAS D'INCENDIS
Cada contractista disposarà, en bones condiciones d'ús, com a mínim d'un extintor
Sempre es disposarà d'un Extintor a peu a la zona de treball en treballs en calent o
productors a xispa
El servei de vigilància disposarà de 2 extintors com a reforç o en substitució dels del
contractista o en ausència d'aquest
ACCIDENT GREU O MORTAL
Es donarà avís immediat al 061 o es procedirà a la evacuació de l'accidentat
S'activarà el Pla d'Emergències
Els caps d'Emergència AVISARAN al COORDINADOR DE SEGURETAT, DIRECCIÓ FACULTATIVA I
PROPIETAT
MITJANS
Els propis de cada empresa
Servei de Vigilància
Mitjans externs (Bombers, ambulàncies, etc…)
Tant el Servei de vigilància com els caps d'obra i responsables d'obra arrivaran operatiu un
telèfon mòvil i seran coneixedors
Cada empresa contractista disposarà a l'obra de al menys una persona amb coneixements
bàsics en primers auxilis

EVACUACIÓ DELS ACCIDENTATS
En cas de considerar la necesitat de traslladar a l'accidentat per prestar‐li iasistència sanitària
urgent, els centres hospitalaris més propers es situen a l'hospital Universitari de Bellvitge que
està situat al C/ Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat, al barri de Bellvitge, al costat de
l'autovia de Castelldefles, o l'hospital de Viladecans, situació de la que s'adjunta croquis.
En cas de ferides lleus es podran atendre en els serveis de la mútua o a la consulta de
l'ambulatori d'assistència primària (CAP) al carrer __________, ___ del Districte de
____________. Teléfon : __________
HOSPITAL

SITUACIÓ DEL C.A.P.

IMPLANTACIÓ
La responsabilitat de la implantació correspon als responsables de cada empresa que
intervingui a l'obra, la difusió d'aquest procediment es realitzarà a través de l'acta de l'obra,
les empreses en tot cas hauran d'aplicar allò reflectit en el seu pla d'emergència i com a
complement obligatori allò reflectit en aquest document

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT

SIS 14

PROCEDIMENT D'INFORMACIÓ PREVENTIVA

NOM DE L'EMPRESA

DATA

NOM
PERSONA DE
ADREÇA
CONTACTE
TFN
FAX
ASSUMEIX EL PLA DE SEGURETAT
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS A EXECUTAR

E‐MAIL

DATA FINAL DE
L'ACTIVITAT

DATA D'INICI

__/__/__
EQUIPS I EINES A UTILITZAR A L'OBRA

__/__/__

NO

SI

NUM. TREBALLAT
__/__/__

RISCS ESPECÍFICS DE LA ACTIVITAT A L'OBRA

RESPONSABLE DE
NOM
DNI
SEGURETAT A
CATEGORIA
TFN.
L'OBRA
PROFESSIONAL
EL RESPONSABLE DE SEGURETAT A L'OBRA DECLARA:
A)
CONEÌXER I ESTAR INFORMAT DELS CONTINGUTS DE L'ESTUDI I DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES A L'OBRA,
ASÍ COM DELS PROCEDIMENTS D'ACCÉS I D'EMERGÈNCIA
B)
QUE TOT EL PERSONAL AL SEU CÀRREG EN AQUESTA OBRA (PROPI O SUBCONTRACTAT) DISPOSI DE FORMACIÓ
ESPECÍFICA DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS ( S'ACOMPANYA CERTIFICAT DE FORMACIÓ), HA REBUT ELS EQUIPS +
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PROPIS DE LA SEVA ACTIVITAT I ÉS APTA PER LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT
CONTRACTADA SEGONS EL RECONEIXEMENT MÉDIC PREVI
RELACIÓ D'EMPRESES A SUBCONTRACTAR (Fins la data):

NOM I FIRMA CONTRACTISTA

NOM I FIRMA RESPONSABLE DE
SEGURETAT

REBUT PER EL COORDINADOR
DE SEGURETAT

OBJECTIUS:
CONTROL DE TOTES LES EMPRESES
PLANIFICACIÓ DE LA SEVA ACTIVITAT
CONTROL DE RISCS ESPECÍFICS
CONTROL DEL NÚMERO DEL PERSONAL I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR
ANOMENAMENT DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT
CONEIXEMENT DEL PLA DE SEGURETAT I ESTUDI PER PART DEL RESPONSABLE
CONTROL DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA, FORMACIÓ, VIGILÀNCIA DE LA SALUT I EPI'S
ÚNIC IMPRÉS DE FÀCIL COMPLIMENTACIÓ
FUNCIONS DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT
PROMOURE LA PREVENCIÓ ENTRE ELS TREBALLADORS
COMUNICAR LES SITUACIONS DE RISC I APORTAR SOLUCIONS
REALITZAR UN CONTROL D'OBRA DESDE EL PUNT DE VISTA PREVENTIU
COL∙LABORAR EN L'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS
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CERTIFICAT D'HABILITATS PROFESSIONAL

En………………………………………………………, a ……….de………………………………………………de…………………
Obra o centre de treball: ………………………………………………………………………………………………………………
Empresa: …………………………………………………… Activitat : ……………………………………………….……………….
amb domicili social al c/…………………………………………………………………………………………………………….….
població:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Representant autoritzat de l'Empresa (nom, cognoms i qualificació técnica):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
en compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995, del 8 de novembre) i Disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre), autoritza a la
persona designada a continuació:
D………………………………………………………………………………., amb D.N.I……………………………………………….
Categoria professional………………………………………………………..nascut el ……………………………………………
domiciliat en: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
carrer o plaça:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Que ha demostrat la seva capacitat, professionalitat, perícia, coneixement i competència, complint els
requisits legals, reglamentaris i contractuals vigents que l'habilitin, dintre del recinte del centre de treball, per:

Les funcions a desenvolupar per l'habilitat, amb caràcter exclusiu per aquest centre de treball, són les
descrites per la reglamentació vigent, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, continguts dels que es declara
coneixedor.

Titular de l'habilitació
Signat per………………………………………….

Signat per el representant del treballador
Signat per………………………………………….

EXEMPLES DE LA UTILITZACIÓ PER: GRÚA‐TORRE, VEHICLES D'OBRA, MAQUINÀRIA I EINES ACCIONADES A MOTOR
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RECEPCIÓ DE SEGURETAT I DELS EQUIPS DE TREBALL

S'utilitza aquest procediment per constatar el rebuig a un determinat equip de treball o sol∙licitar de
l'empresa de contracte que verifiqui i aprobi amb aquest control l'equip sospitós de mal estat.
En…………………………………………………………., a………..de……………………………………………….de……………..
Obra o centre de treball:……………………………………..Empresa:…………………………………………………………….
activitat:………………………………………………amb domicili social al c/……………………………………………………
població……………………………………………………………………………………………………………………………………
Representant autoritzat de l'Empresa (nom, cognoms i qualificació técnica):……………………………………………
Màquina i/o equip:…………………………….Fabricant o importador:……………………any de fabricació……………..
potència en KW:……………………….homologació:……………………………..certificat de seguretat:…………………

PUNTS DE CONTROL
NO
PROCEDEIX
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Prevenció integrada
Ruptures de servei
Monolitisme de l'equip o de la màquina
Previsió de ruptura o projecció de fragments d'elements giratoris
Previsió de caigudes totals o parcials dels equips o màquines
per pèrdues
Ausencia de arestes agudes i constants
Previsió de caigudes de persones/objectes a diferent nivell
Contactes amb superfícies calentes o fredes
Incendis i explosions
Projeccions de líquids, gasos o vapors
Sujecció de les peces a mecanitzar
Òrgans de transmissió
Elements de treball i peces mòbils
Sistemes de màquines i o part d'elles que treballin amb
independència
Equips o màquines que poden ser utilitzades o amb ordres
de diferent manera
Control de risc elèctric
Control de sobrepresions de gasos o fluids
Control d'agents físics o químics
Diseny ergonómic
Lloc de commandament
Posta en funcionament
Desconexió de la màquina o equip
Parada d'emergència
Prioritat de les ordres de parades sobre las de funcionament

CONF.

NO CONF.
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PREVISIÓ DE PARALITZACIÓ DELS TREBALLS

Centre de Treball

Empresa

Data

Hora

NOTIFICACIÓ DE PARALITZACIÓ DELS TREBALLS
/ PRECINTAT DELS EQUIPS

En aplicació de l'Art. 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'Arquitecte Técnic Coordinador de
Seguretat D……………………………………………………………………………….comunica al Técnic de Producció
de major qualificació, present al centre de treball, durant el transcurs de la inspecció, en………………………….
……………………………………..D………………………………………………………………………………………………………
la següent:
NOTIFICACIÓ DE PARALITZACIÓ DELS TREBALLS / PRECINTAT DELS EQUIPS

fins que s'adoptin les següents solucions tècniques, i altres que es considerin més adequades, per eliminar els
riscs observats:

Corregides les deficiències, es cursarà avís al Coordinador de Segureat per que, un cop comproavada la
desaparició de les causes que ho van motivar, procedeixi a l'aixecament de la paralització / desprecintant
l'equip.
ENTERAT

Signat: el Coordinador de Seguretat

Signat. Enterat Contractista

REINICI DE L'ACTIVITAT PARALITZADA / DESPRECINTAT DELS EQUIPS
Equips Paralitzat
Sol∙lució adoptada
Data

AUTORITZAT SEGURETAT:

ENTERAT CONTRACTISTA:

Signat
Coordinador de Seguretat i Salut

Signat
Responsable present a l'obra

Comprovat per
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Aquest document:

IMPRÈS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS
1
2
3

4

NO SUBSTIUTEIX A LA COMUNICACIÓ OFICIAL D'ACCIDENTS
S'HA D'INSISTIR EN LA IMPORTÀNCIA DE COMUNICAR E INVESTIGAR ELS INCIDENTS
LA COMUNICACIÓ DE QUALSEVOL ACCIDENT A L'OBRA HA DE SER COMUNICAT
AL COORDINADOR DE SEGURETAT, PER PODER REALITZAR INVESTIGACIÓ
D'ACCIDENTS I PER DEFENSA DE FUTURES RECLAMACIONS
ES IMPORTANT FIXAR UN TERMINI MÀXIM PER COMUNICACIÓ AL COORDINADOR
(HORES)

IMPRÈS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENT / INCIDENT
DELEGACIÓ O ZONA……………………………………………………………………………………………………………………..
OBRA O CENTRE DE TREBALL…………………………………………………………………………………………………………….
ACCIDENT AMB DANYS PERSONALS
NOM DEL LESIONAT……………………………………………………………………………………………………………………….
DESCRIPCIÓ DELS DANYS………………………………………………………………………………………………………………..
EMPRESA……………………………………………………
CONTRACTADA PER……………………………………………………………………
ÀREA DE TREBALL………………………………………………………………………………………………………………………….
DATA…………………………………………………………
HORA…………………………………………………………………………………………
ACCIDENT AMB DANYS MATERIALS
NOM DEL LESIONAT……………………………………………………………………………………………………………………….
DESCRIPCIÓ DELS DANYS………………………………………………………………………………………………………………..
EMPRESA……………………………………………………
CONTRACTADA PER……………………………………………………………………
ÀREA DE TREBALL………………………………………………………………………………………………………………………….
DATA…………………………………………………………
HORA…………………………………………………………………………………………

ACCIDENT / INCIDENT

RESULTAT POSSIBLE

Accident laboral
Accident in itínere
Accident de tràfic no laboral
Altres
Avaria amb resultat de danys
Incident sense danys

Mort / Catàstrofe
Llesions greus /Danys Greus
Llesions lleus / Danys lleus
Llesions sense baixa/Pèrdues escases
Casi accident/Pèrdues irrellevants
Incident potencialment greu

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
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SIS 19

NOM DE L'OBRA

Dades Generals
NUM. VISITA

PLAÇ DE COMPROVACIÓ

NOM TÉCNIC INSPECTOR
Identificació de la obra
DESCRIPCIÓ TIPUS D'OBRA
DIRECCIÓ DE LA OBRA
NOM DEL PROMOTOR

N.I.F. O C.I.F.

DOMICILI SOCIAL
CONTRACTISTA PRINCIPAL

N.I.F. O C.I.F.

DOMICILI SOCIAL
Empreses subcontractades ( inclosos autònoms ) ( només els presents a la visita )
Nom de l'empresa

Activitat o grup (1)

Núm.treballadors

Nota explicativa
(3) Activitat o grup

C
I
CP
NP

− Enderroc i Moviment de terres
− Perforacions i sondejos
− Construcció d'edificis
− Altres treballs d'edificació
− Construcció de cobertes i d'estructures
de tancament
− Contrucció d'autopistes, carreteras, camps
d'aterratge, vies férreas i camps deportius
− Obres hidràuliques
− Muntatge d'estructures metàl·liques
− Fonamentació i pilotatge
− Lloguer de màquines de contrucció

− Instal·lacions elèctriques
− Aïllament térmic, acústic i antivibratori
− Lampisteria i instal·lació de clima tzació
− Altres instal·lacions d'edificis i obres
− Arrebossats
− Instal·lacions de fusteria (fusta, plàstica o
metàl·lica
− Reves ments de terres i parets
− Acristallaments i pintures
− Altres treballs d'acabat d'edificis i obres

Compliment
Incompliment
Compliment Parcial
No procedeix

OPERACIONS PRÈVIES
1

Obligacions del promotor
C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

1.1.‐ S'ha efectuat l'avís previ i es troba degudament exposat i actualitzat? (art.18 RD. 1627/97)
1.2.‐ S'ha elaborat l'estudi de seguretat i salut o en el seu cas, l'estudi bàsic? (art.4.1 i 6.1 RD. 1627/97)
1.3.‐ Es adequat el contingut de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic?
(art.5,6 RD. 1627/97)

1.4.‐ S'han designat coordinadors en matèria de seguretat i salut? (art.3 RD 1627/97)
1.5.‐ Compleixen el/ls coordinadors en matèria de seguretat i salut amb les obligacions que se
senyalen en la normativa aplicable? (art.8,9 RD. 1627/97)

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

2.4.‐ S'ha elaborat el Pla de Seguretat i Salut amb el contingut establert a la normativa de
prevenció de riscos laborals? (art. 16 Llei 31/1995; art. 7 RD 1627/1197)

C

I

CP

NP

2.5.‐ S'inclouen en el Pla de Seguretat i Salut les mesures a adoptar en situacions d'emergència?
(art. 20 Llei 31/1995; art. 7 RD 1627/1197)

C

I

CP

NP

2.6.‐ Es realitza el seguiment del Pla de Seguretat i Salut en funció del procès d'execució de l'obra?
(art. 7.4 RD 1627/1197)

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

1.6.‐ S'han donat les instruccions amb caràcter previ a l'inici de les activitats? (art.9 RD 1627/97)
1.7.‐ S'han aprobat per part del coordinador de seguretat i salut el Pla de Seguretat i Salut
elaborat per el contractista? (art.7.2,9 RD. 1627/97)
2

Obligacions del contractista

2.1.‐ S'han designat treballadors i/o es disposa d'un servei de prevenció propi o exterior?
(art. 30,31 Llei 31/1995; art. 10 a 16 RD 39/1997)
2.2.‐ S'ha exigit a les empreses subcontractades, amb anterioritat a l'inici de les activitats, que
acreditin per escrit la evaluació de riscs i planificació de la seva activitat preventiva?
(art. 24.3 Llei 31/1995; art. 10 RD 171/2004)
2.3.‐ S'ha exigit a les empreses subcontractades, amb anterioritat a l'inici de les activitats, que
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria de informació i
formació respecte dels treballadors que hagin de prestar els seus serveis al centre de treball?
(art. 24.3 Llei 31/1995; art. 10 RD 171/2004)

2.7.‐ Es troba el Pla a disposició de l'obra? (art. 7.4 RD 1627/1197)
2.8.‐ S'informa i es donen instruccions a les empreses subcontractistes i als treballadors autònoms
sobre les mesures que han d'adoptar‐se en matèria de seguretat i salut?
(art. 24 Llei 31/1995; art. 11.1 RD 1627/1197)
2.9.‐ S'han comunicat en temps i forma l'apertura del centre de treball?
3

Obligacions del subcontractista

3.1.‐ S'ha exigit per part de la empresa subcontractista, i s'ha entregat a la contractista principal
en cas de subcontractació successiva o encadenada, que s'acrediti per escrit la
realització d'evaluació de riscos, planificació preventiva e informació i formació respecte
als treballadors que hagin de prestar serveis en el centre de treball?
(art. 24.3 Llei 31/1995; art. 10 a 16 RD 171/2004)
3.2.‐ Consta documentalment la recepció del Pla de Seguretat i Salut i es compleix l'indicat per el
mateix? (art. 24, 16.1 Llei 31/1995; art. 11.1 RD 1627/1997)
3,3.‐ S'ha comunicat en temps i forma l'apertura del centre de treball ? (art. 6 RDL 1/986)

CONTROL COORDINACIÓ SEGURETAT, MOVIMENT DE TERRES, FONAMENTACIONS I ESTRUCTURA
4

Actuacions preparatòries
C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

4.1.‐ Tancament de l'obra (RD. 1627/97, An. IV, A.19.a)
4.2.‐ Senyalització (RD. 1627/97, An. IV, A.4d)
4.3.‐ Vies d'accés i circulació (RD. 1627/97, An. IV, A.10a)
4.4.‐ Xarxes i serveis públics (RD. 1627/97, An. IV, C.9a i 10b i c)
4.5.‐ Apilament de materials:
la ubicació està predeterminada i acotada
les operacions de càrrega i descàrrega són segures
els materials estàn disposats de forma correcta
el trasllat a posició es realitza de forma adequada
estan regulats l'accés i circulació de vehicles
(RD. 1627/1997, An.IV, C 2.c)
5

Acondicionament del terreny

5.1.‐ S'ha efectuat un estudi geotècnic (RD 1627/97, An.IV, C.1a)
5.2.‐ Existeixen sol·licitacions o sobrecàrregues (RD 1627/97, An.IV, C.1a)
5.3.‐ Existeix risc de despreniment (RD 1627/97, An.IV, C.1a)
5.4.‐ Treballs d'enderroc:
planificat i supervisat per el personal competent
s'acota i senyalitza la zona
existeixen punts forts
s'humedeixen els materials
els treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C 2.a)
5.5.‐ Excavacions a cel obert:
proteccions rígides perimetral
apilaments situats > 2m
s'inspecciona regularment
s'acota la zona d'actuació de les màquines
(RD. 1627/1997, An.IV, C 9)
5.6.‐ Talussos:
la pendent es adequada al tipus de terreny
la estabilitat està garantitzada
s'han col·locat testimonis
s'efectúen comprovacions periódiques
els treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C 9)
5.7.‐ Realització de pilotis
les operacions són dirigides per personal competent
la estabilitat està garantitzada
la col·locació i retirada d'útils es realitza ordenadament
la zona d'actuació està acotada
els treballadors estan formats per maniobrar màquines i càrregues
els pous > 2metres estan protegits
els treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C 7)

5.8.‐ Realització de murs pantalles
la excavació es realitza de forma segura
es verifica l'estabilitat del tall
es protegeix la línia de tall
la col·locació d'armadures es segura
es vigila la ubicació dels treballadors
els treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C 9b)
5.9.‐ Buidat:
control d'incidència a l'entorn
es protegeixen les vores de coronació
s'evita l'acumulació de materials
s'eviten els despreniments
s'acovardeix l'aigua
es consoliden els trams excavats
les rampes d'accés tenen les dimensions i pendent adequades
les vies d'entrada i sortida dels treballadors són adequades
els treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C 9b)
5.10.‐ Maquinària: pales, retro, camions
disposen de cabines de seguretat
senyalització de marxa enrere
el maquinista personal capacitat
(RD. 1627/1997, An.IV, C 7)
6

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

Fonamentació i sanejament

6.1.‐ Excavació de rases
entibació: profunditat > 1.5m
barana rígida: >2m
pasarel·les protegides
senyalització i protección arquetes
circulació i treball màquines són segures
els treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C 9b)
6.2.‐ Pous de servei
l'accés i sortida són segurs
l'equip d'elevació està ancorat
entibació > 1.5m
il·luminació adequada
personal especialment format
vigilància exterior
els treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C 9b)
6.3.‐ Entibacions
s'adequa a la profunditat del tall
ses considera la naturalessa del terreny
s'acumulen les terres >2m
sobrepasa el nivell del terreny
s'eviten empentes i vibracions
els accessos i evaquacions són segures
els treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C 9b)

6.4.‐ Maquinària
Compressor i martell
proteccions
aïllament acústic
posta a terra
estat i protecció de la manguera
reconeixement previ del terreny
ho utilitza personal adiestrat
es limita el temps d'utilització
els treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C 8b)
Excavadora, dumper
cabina de seguretat
cadira antivibratòria
indicació de càrrega
estabilització i frenat
personal format i autoritzat
(RD. 1627/1997, An.IV, C 8b)
6.5.‐ Taller de ferralla
senyalitzat i acotat
banc lliure d'obstàculs
zona de netejada de rodons i armadures
ordenada i neteja de retalls
(RD. 1627/1997, An.IV, C 2)
6.6.‐ Ferrallat
desplaçament mitjançant eslingues
col·locació guiada desde plataformes
zones de pas sobre les estructures
preferència protecció col·lectiva
els treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, A2 i C3)
6.7.‐ Puntals
Apilament i emmagatcematge ordenat
revisió d'estat de conservació
izat de forma segura: flexos
estabilitzats sobre durments, aplomats o cunyats
arriostrats en la seva màxima extensió
les càrregues es troben repartides
es revisan i s'avisen les deformacions
(RD. 1627/1997, An.IV, A2 i C1)
6.8.‐ Encofrat
escales de mà adequades
estabilitat de puntals i sopandes
instal·lades les proteccions col·lectives
protecció d'esperes de ferralla
existeix ordre i neteja
eines adequades i bosses
utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, A2 i C11)
6.9.‐ Abocat del formigó
la circulació i estacionament de la formigonera són segurs
la guia de la canaleta d'abocament es segura
expedita la zona de batiment del cubilot
senyalitzat el límit de reomplert
el guiat i la recepció del cubilot són segurs
manguera terminal d'abocament ha de ser gobernada per més d'un treballador
els treballadors utilicen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, A C1)
6.10.‐ Formigonat de murs i pilars
l'accés al trasdós s'efectua amb escala
l'abocament i el vibrat es realitza desde castillets
l'abocament es realitza per repartiment
els castillets tenen protecció perimetral
els treballadors utilicen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C.3 11)

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

6.11.‐ Desencofrat
s'acota la zona
s'utilicen procediments i eines adequades
els productes estan etiquetats i controlats
els claus s'extrauen o rematxen
s'ordena i neteja la zona
els treballadors utilicen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C.2 11)
6.12.‐ Forjats
l'izat de materials és segur
el treballador que els reb està protegit
l'apilament es realitza junt als pilars
les vores i forats estàn protegits
existeixen passarel.les de circulació
els treballadors utilicen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C.3 11)
6.13.‐ Muntatge d'estructures metàl·liques
els perfils es recolcen sobre durments
es tallen a terra
l'izat es realitza mitjaçant balancins
les zones de pas i col·locació són expedides
l'ascens i descens són segurs
els treballs es realicen de forma segura
la posició de cables i mangueres és correcta
els treballadors situats en plànols inferiors estaran protegits
els treballadors utilicen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C.3 11)
6.14.‐ Muntatge d'elements prefabricats
es descarreguen i apilen correctament
s'izan i traslladen de forma segura
la zona està acotada i aïllada
el guiat i col·locació és segur
els treballadors que ho reben estan protegits
la sujecció es manté fins la seva instal·lació
es suspenen en cas de vent > 50Km/h
els treballadors utilicen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C.3, 4 i 11)
6.15.‐ MAQUINÀRIA
Serra circular de taula
ganivet divisor de tall i guies
conductor de protecció
nivellada i situada en lloc segur
ho utilitza personal instruït
els treballadors utilicen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C.8)
6.16.‐ MAQUINÀRIA
Formigonera portàtil, bomba de formigonat, vibrador
conductor de protecció
ubicació adequada
inmovilitat i estabilització
els treballadors utilicen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C.8)
6.17.‐ MAQUINÀRIA
Talladora de ceràmica
mangueres antihumitat i interruptor estanc
connexió a terra
tall a via humida o aspiradora
siuada en lloc adequat
els treballadors utilicen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C.8)

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

6.18.‐ PROTECCIONS COL·LECTIVES
Xarxes tipus forca
conten amb certificació normalitzada
estat de conservació adequada
protecció adequada: >1m;<6 m
fixació de suports i malles correctes
revisió i netejes periódiques
(RD. 1627/1997, An.IV, C.3b)
6.19.‐ PROTECCIONS COL·LECTIVES
Xarxes horitzontals
certificació i conservació adequades
alçada caiguda <6m
fixació correcta de suports<5m
solapament entre panys <0,5m
neteja i revisió periódica
(RD. 1627/1997, An.IV, C.3b)
6.20.‐ PROTECCIONS COL·LECTIVES
Malla metàl·lica
es garantitza la seva inmobilitat
està asegurada la seva resistència: diàmetre i quadrícula
es troba senyalitzat
(RD. 1627/1997, An.IV, C.3b)
6.21.‐ Baranes
la fixació de suports es segura
ofereixen resistència suficient
distància entre peus drets<3m
estructura‐passamans, llistons intermitjos i marxapeus
manteniment adequat
(RD. 1627/1997, An.IV, C.3a)
6.22.‐ Pasarel.les
superficie continua i estable
en pendent, disposen de graonats o frens
barnaes laterals per forats<2m
(RD. 1627/1997, An.IV, C.3a)
6.23.‐ Marquesines de proteccó
sobre zones de trànsit o permanència
conten amb resistència adequada
es verifiquen periódicament
(RD. 1627/1997, An.IV, C.3a i c)
6.24.‐ EQUIPS PER ELEVACIÓ DE CÀRREGUES
Grúa‐torre
documentació sobre instal·lació i revisions
pestell de seguretat en el ganxo
senyalització en zones de pas < 0.60m
prohibició permanènciamen vertical de càrregues
formació del gruista
control visual o senyalista
l'izat i traslació es realitza de forma correcta
(RD. 1627/1997, An.IV, C.6)
6.25.‐ EQUIPS PER ELEVACIÓ DE CÀRREGUES
Grúa mobil
es troba estabilitzada i assentada
la zaona de batut està aïllada
s'eviten o es senyalitcen els obstacles o riscs eléctrics
el personal conta amb formació específica
visió directa o senyalista
(RD. 1627/1997, An.IV, C.6)
6.26.‐ EQUIPS PER ELEVACIÓ DE CÀRREGUES
Cabestrant mecànic
l'ancoratge es ferm i sòlid
indicació de càrrega màxima
limitador de recorregut
pestell de seguretat en el ganxo
treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C.6)

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

6.27.‐ EQUIPS PER ELEVACIÓ DE CÀRREGUES
Montecàrregues
senyalització de no utilització per persones
instal·lació i manteniment adequats
s'acota la zona i es prohibeix el pas
es protegeixen les esperes en planta
plataforma sòlida i protegida
indicació de càrrega màxima
transport segur de materials
ho manipula personal instruit
(RD. 1627/1997, An.IV, C.6)
6.28.‐ Accessoris d'elevació: cables, cadenes, politjes, tambors
els diàmetres són compatibles
l'enrrollament és correcte
coeficient de seguretat adequat
presenten defectes visibles>10% de fils trencats
es proben i revisen regularment
(RD. 1627/1997, An.IV, C.6)
6.29.‐ Accessoris d'eslingat: guarda‐caps, mordasses, abraçadores
coeficient de seguretat adequat
disposen de marcat o placa
es considera la part menys resistent
es revisen de forma periódica
s'emmagatzemen i conserven correctament
(RD. 1627/1997, An.IV, C.6)

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

CONTROL COORDINACIÓ SEGURETAT, TANCAMENTS I REVESTIMENTS
7

Tancaments i cobertes

7.1.‐ Tancaments
protecció durant el replanteig i col·locació de miras
accés i sortida de forma segura
existeix protecció col·lectiva
l'àrea de treball està neta i lliure d'obstacles
es consideren les condicions atmosfèriques
les runes s'evaquen de forma correcta
es protegeixen les zones de pas: marquesines
els treballadors utilitzen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C 3 i 4)
7.2.‐ Cobertes
es disposa de protecció col·lectiva
l'accés i el descens és segur
els faldons estan lliures d'obsacles i nets
els materials s'apilen de forma segura
pasarel.les sobre materials flexibles
existeixen cables fiadors o punts forts
es consideren les circunstàncies atmonsfèriques
els treballadors utilitzen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C 3 i 12b)
8

Mitjans auxiliars

8.1.‐ Bastides de borriquetes
dispositiu de limitació d'apertura
col·locats sobre bases sòlides, estables i nivellades
alçada plataforma <3m
arriostrades<6m
separació del mur<0,45m
ample plataforma =0,60m
plataforma no sobrecarregada, sense obstacles i neta
en vores, protecció col·lectiva i individual
il·luminació suficient i protegida
accés i sortides segures
els treballadors utilitzen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C5)

8.2.‐ Bastides penjades
Plan de muntatge, utilització i desmuntatge ( o marcatge CE)
suport dels pescants
muntatge, modificacions i desmuntatge realitzat per experts, i supervisat per técnic competent
plataformes < 8metres
unions articulades amb tancament de seguretat
protecció perimetral
s'efectúen inspeccions periódiques
cables de seguretat o linia de vida
separació del mur < 0,45m
plataformes equilibrades, no sobrecarregades
accés i sortida de forma segura
s'acotan i es protegeixen els plans inferiors
es consideren les condicions atmosfériques
els treballadors utilitzen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C5)
8.3.‐ Bastides tubulars metàl.liques
instal·lats segons pla de muntatge o instruccions de fabricant
les bases descansen nivellades:peus ferms o durments
s'arristren de forma adequada
plataformes equilibrades, no sobrecarregades
amplada> 0,60 m, no sobrecarregades
protecció rígida perimetral
plans inferiors acotats o protegits
accés i sortida de forma segura
es consideren les condicions atmosfériques
es consideren les condicions de l'entorn
els treballadors utilitzen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C5)
8.4.‐ Bastides i torretes móbils
Pla de muntatge, utilització i desmuntatge (o marcatge CE) a + de 6metres
les superficies són fermes i estables
l'estructura està reforçada
els desplaçaments es realitcen buits i sense personal
situats en posició, s'immobilitcen
conten de protecció perimetral
izat i descens de materials, de forma segura
s'eviten sobrecàrregues i repartiment desigual
s'acota la zona de treball
(RD. 1627/1997, An.IV, C5)
8.5.‐ escales portàtils
la seva estructura i composició és adequada
l'estat de conservació resulta visible
està dotada de sabates antideslliçants
sobrepasa el pla de desembarc
la base de recpñçament e inclinació són correctes
s'utilitcen adequadament
(RD. 1627/1997, An.IV, C5)
8.6.‐ plataformes metàl.liques
es garantitza la seva inmobilitat
disposen de protecció perimetral
ancoratge independent a la plataforma
s'acota la zona inferior
(RD. 1627/1997, An.IV, C3a)
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Instal.lacions i magatzems

9.1.‐ Instal·lació elèctrica
realitzada per instal·lador autoritzat
es revisa anteriorment al entrar la càrrega
les revisions i separacions es realitcen sense corrent i senyalitzades
els treballadors utilitzen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C 3 i C10)
9.2.‐ Quadres elèctrics principals
senyalització de risc elèctric
protecció contra intempèries
interruptor general omnipolar
conductor de posta a terra
tancat i sense parts actives accessibles
preses de corrent mitjançant clavilles normalitzades
es disposa d'extintors adequatsç
(RD. 1627/1997, An.IV, C 3)
9.3.‐ Quadres elèctrics auxiliars
protecció contra intempèries
ubicació respecte de rases i vores: > 2m
aïllament adequat: taulons i peus ferms
es proben regularment els disyuntors
tancat i sense parts actives accessibles
preses de corrent mitjançant clavilles
senyalització de risc elèctric
(RD. 1627/1997, An.IV, A 3)
9.4.‐ Línies de repartiment i distribució
manguera antihumitat i amb aïllament suficient
l'envolvent no presenta defectes visibles
estesa situada>2m i 5m
protegida en zones de pas
empalms amb connexions normalitzades estanques
(RD. 1627/1997, An.IV, A 3 i C10)
9.5.‐ Instal·lació d'enllumenat
punts de llum generals > 2m
les làmpares portàtils s'alimenten amb tensió de seguretat
les mangueres eviten les zones de pas
no discurreixen per zones humides
(RD. 1627/1997, An.IV, A 3)
9.6.‐ Instal·lacions de fontaneria, calefacció i climatització
el transport de materials es realitza correctament
les tasques daplomat es realitcen de forma segura
es reposen les proteccions en conductes i forats
la zona de treball està il·luminada i acotada
es recullen i evaquen els talls i residus
els treballadors utilicen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C2 i C3)
9.7.‐ Instal·lació d'ascensors
el personal disposa de formació
la plataforma de treball és segura
la il·luminació és suficient>200lux
els forats d'accés estan protegits
es realitza en condicions segures
les portes disposen d'encavalcament i clau sota control
botonera amb parada d'emergència
els treballadors utilicen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C6.2)
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9.8.‐ Soldadura elèctrica
els borns de connexió estan protegits
la manguera és antihumitat i de tensió adequada
conductor a terra de la carcassa
la zona està ventil·lada, senyalitzada i acotada
es disposa d'extintors adequats
els treballadors utilicen epi's i portapinces
(RD. 1627/1997, An.IV, C8)
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Instal∙lacions al servei dels treballadors

10.1.‐ Vestuaris
ubicació i acessos adequats
armaris amb clau
seients
dimensions adequades
neteja
(RD. 1627/1997, An.IV, A.15.A)
10.2.‐ Sanitaris, dutxes
suficients 1/10 treballadors
nets
disposen d'aigua calenta
mirall i dispositiu de secat
(RD. 1627/1997, An.IV, A.15b)
10.3.‐ Menjadors
aigua potable:xarxa i recipients
cuina i calentador de menjador
seients amb respaldo
ventil·lació i climatització
els treballadors disposen d'epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, A.19b i c)
10.4.‐ Locals administratius i de vigilància
accés i ubicació adequats
espai de treball i equipament correctes
climatització i il·luminació adequats
protecció contra incendis
els treballadors disposen d'epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, A.13 i B1)
10.5.‐ Mitjans i primers auxilis
senyalització i accessos adequats
disposen de mitjans d'evaquació
conten amb personal sanitari : ats > 250 treballadors
coordinació amb serveis externs
(RD. 1627/1997, An.IV, A.4)
CONTROL COORDINACIÓ SEGURETAT, ACABATS
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Treballs de revestiment i acabat

11.1.‐ Ram de paleta, enfoscats i enlluits
les plataformes de treball són segures
els forats es troben protegits
els materials es transporten de forma segura
les zones de treball tenen il·luminació suficient > 100 lux
(RD. 1627/1997, An.IV, C 3 i A9)
11.2.‐ Alicatats i pavimentació
els forats o vores de forjats estan protegits
la zona està suficientment il·luminada
les conexions eléctriques s'efectúen mitjançant clavilles
les làmpares portàtils estan protegides i amb tensió de seguretat : 24v
els materials es transporten de forma segura
els talls s'efectúen en via humida i llocs ventil·lats
els talls i restes es recullen i s'evacuen
(RD. 1627/1997, An.IV, C 3 i A9)

11.3.‐ Fusteria metàl.lica i de fusta
els materials es transporten de forma correcta
la col·locació s'afiança per evitar desmoronaments
els treballs junt a vores es realitza de forma segura
la zona conta amb la il·luminació suficient
els treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C.2,3 i A9)
11.4.‐ Col·locació de vidre
el transport i manipulació són segures: ventoses
es consideren les condicions atmosfériques
els treballs junt a vores es realitcen en condicions segures
s'acoten els nivells inferiors
els vidres instal·lats es senyalitcen i marquen
els fragments i restes es recullen i evaquen
els treballadors utilicen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C.2,3 i 4)
11.5.‐ Pintura i barnissat
els productes estan etiquetats i tancats
els locals estan ventil·lats
les plataformes de treball són segures
els treballadors utilitcen epi's
(RD. 1627/1997, An.IV, C3 i 5)
11.6.‐ Maquinària: radial, compresor, pulidora
les connexions es realitcen mitjançant clavilles
les mangueres es troben en bon estat
els treballadors estan instruits i autoritzats
s'ubiquen i es mantenen en condicions adequades
(RD. 1627/1997, An.IV, C8)
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Client:
Projecte:
Document: Informe 01 de Seguiment General

1

Data:

OBJECTIU

El present informe té per a objecte informar al PROMOTOR sobre les actuacions e incidències ocorregudes en la
obra del PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA
SOLIDARITAT del Prat del Llobregat, durant el mes d’ ______ de 20__.
D’aquesta manera es comprova les tasques realitzades en matèria de seguretat i salut.

2

DADES GENERALS DE LA OBRA

Promotor
Direcció d’obra
Coordinador de Seguretat i Salut
Contractista
Subcontractistes

3

Client:
Projecte:
Document: Informe 01 de Seguiment General

3

Data:

FASES DE LA OBRA REALITZADA

Desprès de diferents reunions prèvies a la implantació s’inicien els treballs en data __________
Anteriorment a la implantació de les obres, es realitzen les següents tasques:

_________

Lliurament de la primera reunió d’obres

_________

Sol∙licitud del pla de seguretat al constructor

_________

Revisió del primer lliurament del pla de seguretat i salut per part del constructor,
anàlisi de mancances i instrucció de les corresponents correccions.

_________

Lliurem al constructor: l’aprovació del pla de seguretat i el llibre d’incidències

_________

Reclamem al constructor els següents documents:
‐registre d’entrades i sortides diaris de personal
‐registre de utilització de maquinària
‐entrega d’equips de protecció individual
‐formació dels treballadors
‐còpia de les pàgines escrites en el llibre de la subcontractació
‐informes d’aptitud dels treballadors
‐actes d’adhesió al pla de seguretat

4

Client:
Projecte:
Document: Informe 01 de Seguiment General

4

Data:

DOCUMENTACIÓ

Qui ho envia

Quin document

A qui va dirigit

LLIURADA PEL
COORDINADOR DE
SEGURETAT I SALUT

LIURADA PEL
CONSTRUCTOR
REBUDA PEL CLIENT
PENDENT

5

Client:
Projecte:
Document: Informe 01 de Seguiment General

5

Data:

SITUACIÓ DE L’OBRA

Donat que la obra es desenvolupa en un recinte tancat, el major risc es tracta d’afectacions a tercers.
Es desenvolupen principalment els següents treballs:
1.

______________

2.

______________

3.

______________

ACCESSOS I IMPLANTACIÓ

FOTO

PROTECCIONS COL∙LECTIVES
Es verifica que les proteccions col∙lectives siguin correctes.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
Es donen instruccions per la utilització d’equips de protecció individual: armilla, protecció auditiva, mascareta i casc.

FOTO

6

Client:
Projecte:
Document: Informe 01 de Seguiment General

Data:

SENYALITZACIÓ
Mancances de senyalitzacions verticals per advertència d’obres.

EQUIPS I MAQUINÀRIA
Els equips i maquinària son correctes

ORDRE I NETEJA
S’observa que les zones d’ apilament de material estan diferenciades de l’àmbit de treball

FOTO

AFECTACIONS A TERCERS
Pols i inhalació de fum a totes les plantes, sent més abundant en la planta soterrani‐3 i part de la planta soterrani‐2.
SEGUIMENT SUBCONTRACTACIÓ
El constructor no es constant en el lliurament de la documentació.
La incidència per part del coordinador en el lliurament de la documentació és constant, això comporta que no
es pugui verificar aquest punt.

ACCIDENTS LABORALS
No consten

VALORACIÓ EN POSITIU
ACCESSOS I IMPLANTACIÓ

90%

PROTECCIONS COL∙LECTIVES

85 %

7

Client:
Projecte:
Document: Informe 01 de Seguiment General

Data:

PROTECCIONS INDIVIDUALS

45 %

SENYALITZACIÓ

60 %

ORDRE I NETEJA

85 %

AFECTACIONS A TERCERS

50 %

SEGUIMENT SUBCONTRACTACIÓ
ACCIDENTS LABORALS

6

0%
100 %

VISITES I REUNIONS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT

_________

Reunió d’Obra

_________

Reunió d’Obra

_________

01 LLIBRE INCIDÈNCIES

Visita de Seguretat i Salut

_________

02 LLIBRE INCIDÈNCIES

Visita de Seguretat i Salut

7

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Data

FOTO

FOTO

8

Client:
Projecte:
Document: Informe 01 de Seguiment General

Data:

Data

FOTO

8

FOTO

ANNEXES

‐ACTES D’OBRA
‐SEGUIMENT SUBCONTRACTACIÓ

9
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PROTECCIONS COL∙LECTIVES
FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

00‐00‐00

00‐00‐00

00‐00‐00

Anàlisi de comentaris

EQUIPS I MAQUINÀRIA
FOTO 2

FOTO 1

FOTO 3

00‐00‐00

00‐00‐00

00‐00‐00

Anàlisi de comentaris

PROTECCIONS INDIVIDUALS
FOTO 1

FOTO 2

00‐00‐00

Anàlisi de comentaris

FOTO 3

00‐00‐00

00‐00‐00
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4. PLÀNOLS

LLEGENDA

ACCÈS A L'OBRA TRANSPORT I PERSONAL DE TREBALL
UBICACIÓ CASETA D'OBRA: VESTUARIS, MENJADOR I LAVABOS

20

SENYAL PER LÍMIT DE VELOCITAT MÀXIMA PER OBRES

ADVERTÈNCIA PER OBRES
ADVERTÈNCIA PER ENTRADA I SORTIDA DE CAMIONS

Fred

ADVERTÈNCIA PER CEDIR EL PAS

TANCAMENT PERIMETRAL D'OBRA barana de 2 m d'alçada

a
eric

CINTA DE BALISAMENT, MALLA CARBASSA (NOMES DURANT LA
REALITZACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE LA FUSTA PERIMETRAL DEL LLAC)

ACCÈS A L'OBRA

Mon

PREVISIÓ DE ZONA ABOCAMENT DE RUNES
INCLÒS CONTENIDORS

tsen

ZONA DESTINADA PER ACOPI DE MATERIAL

ESTANY

y
20

Av. de Pompeu Fabra

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.

ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Estudi de Seguretat i Salut
Emplaçament

PLÀNOL NÚM.

Renovació dels paviments de fusta de l’entorn de l’estany del Parc de la Solidaritat
UBICACIÓ
El Prat del Llobregat

A3 1/500

ESS.01

LLEGENDA
FASE 1
FASE 2

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.

ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Estudi de Seguretat i Salut
Fases local

PLÀNOL NÚM.

Renovació dels paviments de fusta de l’entorn de l’estany del Parc de la Solidaritat
UBICACIÓ
El Prat del Llobregat

A3 1/100

ESS.02
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5. FITXES DE SEGURETAT

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

5.1 EQUIPS I MAQUINÀRIA
5.1.1 BASTIDA DE BORRIQUETAS
GENERALITATS
És una estructura provisional de fàcil muntatge i desmuntatge, utilitzada per a
facilitar als treballadors accedir a les zones de treball en punts elevats. Està
formada per uns cavallets, borriquetes o recolzaments que sostenen uns taulons
que formen una plataforma de treball.
TIPUS
Bastides de borriquetas fixes.
Bastides de borriquetas armades: compostes per bastidors mòbils.
UTILITZACIÓ I PREVENCIÓ D’ÚS
Per a alçades superiors a 3 metres aniran arriostrades i no s’utilitzaran per a
alçades superiors a 6 metres.
En cas d’alçades de caiguda superiors a 2 metres es disposarà de barana
perimetral.
L’amplada mínima de la plataforma de treball és de 60 cm.
El conjunt ha de ser estable i resistent.
La separació entre punts de recolzament no ha de ser superior en cap cas a 3,5
metres.
Els taulons que formen la plataforma de treball hauran d’estar subjectes entre sí
per a no permetre forats o desplaçaments entre ells.
Hauran de tenir en la part inferior sabates antidesllissants i cadeneta per a impedir
que es separin les potes.
Es muntaran anivelladors i arriostrats contra les oscil·lacions amb independència de
l’alçada de la plataforma de treball.
Les plataformes de treball no sobresortiran més de 40 cm. dels laterals de les
borriquetas per a evitar el risc de volcament per basculació.
Sobre la bastida només es mantindrà el material estrictament necessari i es
repartirà uniformement sobre la plataforma de treball.
L’accés a les bastides es realitzarà mitjançant escales de mà.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
Cinturó de seguretat amarrat a un punt fort de l’estructura.

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
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-

Guants.
Calçat de seguretat antideslliscant.

CRITERIS DE REBUIG
No s’ha d’utilitzar per a alçades superiors a 6 metres.
La separació entre punts de recolzament no ha de ser superior en cap cas a 3,5
metres.
Es prohibeix expressament la formació de bastides de borriquetas col·locant un
sobre l’altre, o sobre un altre tipus de bastides.

5.1.2 BASTIDA DE FORMIGONAT
GENERALITATS
Es tracta d’una petita plataforma auxiliar que sol utilitzar-se com ajuda per a guiar
el cub de la grua durant les operacions de formigonat de pilars o elements de certa
singularitat.

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
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Hauran de ser mòbils i de disposar de mecanismes d’ancoratge per a garantitzar la
seva estabilitat.
S’utilitzaran en la seva construcció angulars d’acer normalitzat.
Es recolzaran sobre 4 "peus drets" d’angular disposats en els angles d’un quadrat
ideal en posició vertical i amb una longitud superior en 1 m., a la de l’alçada en la
que es decideixi ubicar la plataforma de treball.
El conjunt es rigidilitzarà mitjançant "creuaments de Sant Andreu" en angular
disposats en els quatre laterals, la base a nivell del terra, i la base al nivell de la
plataforma de treball, tots ells electrosoldats.
Sobre la "creu de Sant Andreu" superior, es soldarà un quadrat d’angular en que
l’interior s’encaixarà la plataforma de treball recolzada sobre una de les ales del
perfil i recercada per l’altre.
Les dimensions mínimes de la plataforma seran de 1.10x1.10 m. (que és necessari
per a l’estància de 2 persones).
La plataforma de treball es formarà mitjançant xapa metàl·lica d’espessor adequat i
antideslliscant.
Rodejant la plataforma en tres dels seus costats, es soldaran als peus de la dreta,
barres metàl·liques composant una barana de 90 cm. d’alçada formada per barra
passamans i barra intermitga. El conjunt es rematarà mitjançant un marxapeu de
15 cm. d’alçada.
UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS
L’ascens i descens de la plataforma es realitzarà a través d’una escala metàl·lica.
L’accés a la plataforma es tancarà mitjançant una cadena o barra sempre que hi
hagin persones sobre ella.
Les bastides de formigonat s’ubicaran per a procedir a l’emplenat dels pilars en
cantell, amb la cara de treball situada perpendicularment a la diagonal interna del
pilar, amb la fi d’aconseguir la posició més favorable i més segura.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de protecció.
Calçat antideslliscant o botes de seguretat de goma.
Guants de cuir.

CRITERIS DE REBUIG
Es prohibeix el transport de persones o d’objectes sobre les plataformes de les
bastides de formigonat durant els seus canvis de posició, en prevenció del risc de
caiguda.
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5.1.3 BASTIDA TUBULAR

GENERALITATS
Bastida tubular és una construcció auxiliar de caràcter provisional per a l’execució
d’obres que està formada per una estructura tubular metàl·lica disposada en plans
paral·lels amb files de muntants o trams units entre sí mitjançant diagonals i
plataformes de treball situades a l’alçada necessària per a realitzar el treball
requerit.
Hauran de ser capaços de suportar els esforços als que se’ls hagi de sotmetre
durant la realització dels treballs.
Hauran de constituir un conjunt estable.
Sempre es formaran amb elements que garanteixin l’accés i circulació fàcil i
còmoda i segura per els mateixos així com disposar de quants elements siguin
necessaris per a garantitzar la seguretat dels operaris durant l’execució dels
treballs.
L’alçada màxima de la bastida tubular per a treballs en façana és de 30 m. En
general és necessari un ancoratge cada 24 m2 en bastides no cobertes i 12 m2 en
els coberts.
Quan la separació de la bastida i el parament vertical sigui superior a 30 cm. es
disposarà la part frontal de la bastida de barana com a protecció.
Quan l’accés es realitzi per l’exterior i mitjançant una escala en sentit vertical, s’han
de disposar de protecció dorsal desde els 2 m.
Les bastides es cobriran mitjançant tendals opacs o calats per a la protecció de
nivells inferiors de caiguda d’objectes, etc. Segons procedeixi i en funció de
l’activitat que se desenvolupi.
1. Barana de cantell
2. Muntant
3. Diagonal de punt fix
4. Entornpeu.
5. Passador
6. Plataforma amb trapa
7. Diagonal amb brida
8. Barana
9. Escala d’alumini
10. Marc
11. Suport d’iniciació
12. Placa
13. Plataforma metàl·lica
TIPUS
D’acord amb la seva forma constructiva es poden classificar en fixes i mòbils.
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MUNTATGE
Les bastides han de muntar-se sota la supervisió d’una persona competent, si és
possible un aparellador o arquitecte tècnic.
Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladius, patis interiors,
sostres, etc. s’ha de consultar amb el Director Tècnic de l’obra per a que aquest
verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de recolzament.
S’ha de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre
es munta la bastida amb indicació dels ancoratges corresponents.
En el cas de que una línia elèctrica d’Alta Tensió estigui pròxima a la bastida i hi
hagi possibilitat de contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats
quan es realitzi el muntatge o es pugui entrar en la zona d’influència de la línia
elèctrica, es sol·licitarà a la companyia subministradora per escrit que es procedeixi
a la descàrrega de la línia, la seva desviació o en cas necessari la seva elevació, i
en el cas de que no es pugui realitzar, s’establirà unes distàncies mínimes de
seguretat, mesurades des del punt més pròxim amb tensió a la bastida (3 metres
per a tensió < 66.000 Volts, 5 metres per a tensió > 66.000 Volts).
En el cas de que una línia elèctrica de Baixa Tensió, es sol·licitarà per escrit a la
companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica, en el cas de que no
es pugui, es col·locaran unes baines aïllants sobre els conductors i barrets aïllants
sobre els aïlladors.
Recolzament: s’efectuarà sobre la placa base en cas de bastida fixa i sobre rodes
amb mecanismes de bloqueig per a mòbils. En el cas de que la bastida tingui que
recolzar-se sobre el terreny aquest ha de ser pla i compactat o en el seu defecte es
recolzarà la bastida sobre tabla o tabló (sola) i estarà clavat en la base del
recolzament de la bastida, prohibint el recolzament sobre materials fràgils com
maó, revoltons, etc.
En aquells casos que el terreny presenti desnivells o irregularitats s’utilitzaran tacs
de anivellació que hauran de situar-se sobre la placa base amb la rosca en la seva
posició inferior.
Arriostrament: es muntaran els suplements d’alçada o bastidors metàl·lics,
procurant col·locar la zona que no disposi de escala junt al parament en el qual es
va a treballar.
Es col·locaran travessers laterals tipus “Creu de Sant Andreu” per ambdós costats.
Aquest arriostrament, quan en un determinat tram es treballi per una de les seves
dues cares, podrà substituir per dos tubs extrems aplastats i paral·lels. Tant els
travessers laterals com els tubs extrems s’instal·laran els ganxos que posseeixen
els suplements d’alçada.
En estructures de gran tamany es col·locaran diagonals horitzontals que
subjectaran els bastidors mitjançant brides. Les diagonals es situaran una en el
mòdul base i altre cada 5 m. d’alçada, diagonal que deurà duplicar-se per a
bastides mòbils.
Quan la bastida no sigui autoestable s’haurà d’arriostrar a la estructura, ancorant-la
a punts forts de l’estructura. En general es necessita un punt fort cada 3 m. En
vertical i 3m. En horitzontal contrapeats per a major subjecció.
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Plataforma de treball: serà de fusta (taulas de 5 cm.) o metàl·lica (planxes d’acer
estriades).L’amplada mínima serà de 60 cm. Es protegiran mitjançant col·locació de
baranes rígides a 90 cm. d’alçada. en tot el seu perímetre i formada per
passamans, llistons entremitjos a 47 cm. i entornpeu de 15 cm.
Accés: es realitzarà per escales laterals de servei adossades o integrades, no
havent d’utilitzar-se per a aquesta fi els travessers laterals de l’estructura de la
bastida.
ÚS
Les bastides han de revisar-se al començar la jornada laboral així com desprès de
qualsevol inclemència del temps especialment de fortes ràfegues de vent.
Els principals punts que han d’inspeccionar-se són:
L’alineació i verticalitat dels muntants.
- L’horitzontalitat de les bancades i dels travessers.
- L’adequació dels elements d’arriostrament tant horitzontal com vertical.
- Estat dels ancoratges de la façana.
- El correcte ensamblatge dels marcs amb els passadors.
- La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a
l’estructura de la bastida.
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamà,
barra intermitga i marxapeu.
- La correcta disposició dels accessos.
S’han de col·locar cartells d’avís en qualsevol punt on la bastida estigui incompleta
o sigui precís advertir d’un risc.
En l’ús de petites màquines elèctriques es procurarà que estiguin equipades amb
doble aïllament i els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Volts.
En tot moment ha de procurar-se que les plataformes de treball estiguin netes i
endresades. És convenient disposar d’un calaix per a posar els útils necessaris
durant la jornada evitant que es deixin en la plataforma amb el risc que això
comporta.
DESMUNTATGE
El desmuntatge d’una bastida ha de realitzar-se en ordre i invers al muntatge i en
presència d’un tècnic competent de forma que quedi garantitzada en tot moment
l’estabilitat.
Els elements que composen l’estructura de la bastida han d’acopiar-se i retirar-se
tant ràpidament com sigui possible al magatzem.
S’ha de prohibir severament, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris
passin d’un lloc a un altre de la bastida saltant, penjar-se, trepar o deixant-se
deslliscar per l’estructura.
La plataforma de treball únicament s’ha de carregar amb els materials estrictament
necessaris per a assegurar la continuïtat dels treballs, repartint-se aquests
uniformement per tota la superfície de la plataforma.
Durant els treballs de muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’utilitzar
cinturons de seguretat associats a dispositius anticaigudes.
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L’hissat de les càrregues s’efectuarà mitjançant la utilització de corrioles, quan no
existeixi ningun medi general d’hissat. A tal efecte es col·locarà sobre l’element
vertical de qualsevol dels suplements d’alçada.
UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS
Quan es treballi sobre voravia en tancaments, per a evitar la caiguda d’objectes o
materials als qui circulen per sota, es col·locaran pòrtics de pas formats per taulons
de fusta.
S’utilitzaran viseres de protecció sota la zona de treball, adossades a l’estructura
tubular, de materials rígids o elàstics.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc protector.
Guants de manipulació o de treball.
Ulleres o careta de protecció contra esquitxades i projeccions.
Calçat de seguretat.
Sistema de subjecció i posicionament.
Roba de treball.

CRITERIS DE REBUIG
En cap cas es recolzaran sobre elements suplementaris formats per materials de
baixa resistència o estabilitat com bidons, apilats de materials diversos, blocs de
formigó lleuger, maons, etc.
Es prohibirà severament que es llencin des de dalt els elements de la bastida els
quals es deuen baixar mitjançant els mecanismes d’elevació o descens
convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran en un cubell
convenientment lligat.
Es prohibeix treballar sobre les plataformes disposades sobre la coronació de la
bastida si abans no s’han tancat amb baranes sòlides.
Es prohibeix l’ús de bastides de borriquetas recolzades sobre plataformes de treball.
En l’ús de la bastida ha de tenir-se en compte que no ha de fer-se cap modificació
sense l’autorització del tècnic autor del projecte del muntatge del mateix.
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5.1.4 EINES ELÈCTRIQUES PORTÀTILS
GENERALITATS
Petita eina elèctrica.

TIPUS
-

Serra de trepar.
Serra de fregar.
Esmoladora.
Esmeriladores.
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-

Etc...

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS
Els riscos més importants consisteixen, sobre tot, en:
-

Cops i talls en les mans o altres parts del cos.
Lesions oculars per projeccions.
Contactes amb discs en moviment.
Formació de pols.

I les causes principals són:
-

Inadequada utilització de les eines.
Utilització d’eines defectuoses o de baixa qualitat.
Manteniment incorrecte.
Magatzematge i transport deficient.

Les prevencions a tenir en l’ús de les eines manuals són:
Al iniciar qualsevol tasca, s’ha de revisar que estigui en bon estat.
L’ensinistrament dels treballadors per part dels caps intermitjs en l’ús correcte de
les eines és fonamental.
Les màquines-eines elèctriques
mitjançant doble aïllament.

a

utilitzar

estaran

protegides

elèctricament

Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegits per la carcassa i
resguardats propis de cada aparell, per a evitar els riscos d’atrapaments o de
contacte amb l’energia elèctrica.
Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant
bastidor que suporti una malla metàl·lica, disposada de tal forma, que permetin
l’observació de la correcta transmissió motriu i que impedeixi l’atrapament dels
operaris o dels objectes.
Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions a la maquinària accionada per
transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajusts, etc., es realitzaran a
motor aturat, per evitar accidents.
El muntatge i ajust de transmissions per corretges es realitzarà mitjançant
"muntacàrregues" (o dispositius similars), mai amb tornavisos, les mans, etcètera,
per a evitar el risc d’atrapament.
Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran
protegits a través d’un bastidor suport d’un tancament a base de malla metàl·lica,
que permeti l’observació del bon funcionament de la transmissió, i impedeixi
atrapament de persones o objectes.
La instal·lació de cartells amb llegendes de "màquina espatllada", "màquina fora de
servei", etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa persona.
Les màquines-eines amb capacitat de tall, tindran el disc protegit mitjançant una
carcassa antiprojeccions.
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Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble
aïllament, tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics, etc,
connectades a la xarxa de terres en combinació amb els disjuntors diferencials del
quadre elèctric general de l’obra.
Les màquines-eines a utilitzar en llocs on existeixin productes inflamables o
explosius (disolvents inflamables, explosius, combustible i similars), estaran
protegides mitjançant carcasses antideflagrants.
En ambients humits l’alimentació per a les màquines-eines no protegides amb doble
aïllament, es realitzarà a través d’una connexió a transformadors a 24 V.
En prevenció dels riscos per inhal·lació de pols ambiental, les màquines-eines amb
producció de pols s’utilitzaran en via humida, per a eliminar la formació
d’atmosferes tòxiques.
Les eines accionades mitjançant compressor, s’utilitzaran a una distància mínima
del mateix de 10 m., (com a norma general), per a evitar el risc per alt nivell
acústic.
Les eines accionades mitjançant compressor
insonoritzades, per a disminuir el nivell acústic.

estaran

dotades

de

camises

Es prohibeix la utilització d’eines accionades mitjançant combustibles líquids en
llocs tancats o amb ventilació insuficient, per a prevenir el risc per treballar a
l’interior d’ atmosferes tòxiques.
Es prohibeix l’ús de màquines-eines al personal no autoritzat per a evitar accidents
per imperícia.
Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall (o perforació), abandonades en el
terra, per a evitar accidents.
Les connexions elèctriques de totes les màquines-eines a utilitzar mitjançant
climes, estaran sempre protegides amb la seva corresponent carcassa anticontactes elèctrics.
Sempre que sigui possible, les mangueres de pressió per a accionament de
màquines i eines, s’instal·laran de forma aérea. Es senyalaran mitjançant una corda
de banderoles, els llocs de creuament aeri de les vies de circulació interna, per a
prevenir els riscos d’ensopegament (o tall del circuït de pressió).
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
Guants de seguretat.
Botes de seguretat.
Ulleres de seguretat antiprojeccions.
Ulleres de seguretat antipols.
Ulleres de seguretat antiimpactes.
Protectors auditius.
Mascareta filtrant.
Màscara antipols amb filtre mecànic específic
recambiable.
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5.1.5 ESCALA DE MÀ
GENERALITATS
És un element que permet salvar un desnivell, posar en comunicació diverses
plantes d’un edifici o dependències situades a diferents alçades mitjançant una
sèrie de esglaons o graons.

TIPUS
En funció del servei:
-

Escales
Escales
Escales
Escales

simples.
dobles o de tisora.
extensibles.
de carro.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS
L’escala haurà de superar en 1 metre el punt d’arribada i disposarà en la part
inferior sabates antidesllissament o ganxos de subjecció. S’instal·laran de manera
que les seves potes inferiors no distin de la projecció vertical del recolzament
superior a un quart de la longitud entre suports.
L’escala es situarà de tal forma que la distància entre els peus i la vertical del seu
punt superior de recolzament sigui la quarta part de la longitud de l’escala fins tal
punt de recolzament, és a dir que la relació entre la longitud de l’escala i la
distància entre el peu i la vertical del punt de recolzament sigui de 4/1, formant
angle de 75º:
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’utilitzaran muntants reforçats en el seu centre.
L’ascens o descens per l’escala s’ha de realitzar de front aquesta.
Quan l’ascens o descens, a través de l’escala de mà superi els 3.5 m. d’alçada,
l’operari estarà dotat d’un sistema anticaigudes, amarrat a un cable de seguretat
disposat en paral·lel als muntants de l’escala i per ell circularà lliurement el
mecanisme retenidor o anticaigudes.
Quan es recolzin en pilars rodons, estructures cilíndriques o postes ha de lligar-se
als muntants una cadena una mica més llarga que el graó, aquesta cadena és la
que servirà de recolzament. En tot cas s’utilitzaran brides de subjecció.
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Les escales que interfereixen zones de pas alienes a l’obra, han d’estar
resguardades contra possibles cops, (automòbils, vianants, etc.), a més de contar
amb senyalització indicativa de la seva situació.
Si existeix el menor perill de relliscada s’ha de fixar el peu dels muntants a un punt
fixe.
Quan això no sigui possible un treballador es situarà al peu de l’escala i la
subjectarà durant el temps que duri el treball del company.
En cas de que l’escala estigui situada sobre un forat tapat per un tauló, aquest forat
haurà de ser protegit amb doble tauló, per assegurar que aquest no es trenqui a
l’hora de pujar per l’escala.
Escales de fusta
Les escales de fusta estaran protegides de d’intempèrie mitjançant vernissos
transparents i es guardaran a cobert.
En les escales de fusta el muntant ha de ser d’una sola peça.
Les escales de fusta es guardaran a cobert, a ser possible s’utilitzaran per a usos
interns de l’obra.
Escales metàl·liques
Els muntants seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o abonyegadures
que puguin mermar la seva seguretat.
Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidació que les
preservin de les agressions de la intempèrie.
Les escales metàl·liques no estaran suplementades amb unions soldades.
L’empalmadura d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels
dispositius industrials fabricats per a tal fi.
Escales de tisora
Les escales de tisora estaran dotades en la seva articulació superior, de topalls de
seguretat d’apertura.
Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de
cadeneta (o cable d’acer) de limitació de apertura màxima.
Les escales de tisora en posició d’ús, estaran muntades amb els muntants en
posició de màxima apertura per a no mermar la seva seguretat.
Les escales de tisora mai s’utilitzaran a mode de borriquetas per a subjectar les
plataformes de treball.
Les escales de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals (o
sobre superfícies provisionals horitzontals).
Els riscos que han de cobrir són:
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-

Lliscament per recolzament incorrecte.
Caigudes d’alçada.
Volcament lateral per recolzament irregular.
Ruptura per defectes ocults.
Les derivacions dels usos inadequats o dels muntatges perillosos
(empalmadura, escales curtes, etc.).

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
Calçat antideslliscant.
Cinturó de seguretat.
Guants de manipulació o de treball.

CRITERIS DE REBUIG
Es prohibeix la utilització d’escales de mà, per a superar alçades més grans de 5
metres, per a majors alçades es disposarà d’escales telescòpiques.
Es prohibeix el transport de pesos a mà sobre les escales.
Mai s’utilitzarà una escala sobre recolzaments de dubtosa estabilitat i resistència,
com caixes, revoltons, bidons, etc. amb la fi de guanyar alçada.
No es col·locaran les escales vers una porta que s’obri cap a ella, a excepció que
s’hagin pres les mesures oportunes per a que no pugui obrir-se.
No es recolzaran les escales front a una superfície vidriada a no ser que es col·loqui
sobre aquesta superfície una protecció mitjançant travessers o altres dispositius,
subjectant aquests als costats de la finestra en punts que ofereixin una resistència
adequada.
Està prohibit empalmar dos escales, excepte que contin amb dispositius especials
idonis per a això.
Queda prohibit pujar o baixar tots a l’hora, ni durant la seva utilització romandre en
les escales a més d’un treballador.
No es permetrà realitzar treballs des de l’escala que impliquin inclinar-se
exageradament al treballador per a aconseguir una zona distant a l’escala. La
posició en que ha de situar-se l’operari per a realitzar un treball sobre una escala és
aquella en que mantenint els dos peus sobre el mateix graó, l’extrem superior de la
mateixa quedi a l’alçada de la seva cintura.
Està prohibit desplaçar, moure o “fer ballar” l’escala estant un treballador en la
mateixa.
No s’utilitzaran escales en que hi faltin esglaons, estiguin trencats o deformats,
inclús si això es produeix en la part superior de l’escala.
No s’utilitzaran escales a mode de passarel·la per a salvar obertures o forats
horitzontals en les obres.
No es permetrà l’ús d’escales de fusta pintada, ja que aquesta pot ocultar defectes i
deterioraments.
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Les escales metàl·liques no estaran suplementades amb unions soldades.
Les escales dobles no s’utilitzaran a mode de borriquetas per a sustentar
plataformes de treball.
En les escales extensibles no es posaran les mans, en la maniobra de plegat, en el
recorregut de la part descendent.
NORMATIVA
R.D. 486/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Art.
9 Escales de mà. Criteris d’ús.
5.1.6 EXCAVADORES
GENERALITATS
Maquinària utilitzada en el moviment de terres per excavar rases, soterranis,
fonaments i altres treballs d’excavacions en espais limitats. Maquinàries
hidràuliques o accionades per cable.

TIPUS
-

Pala excavadora frontal.
Retroexcavadores.
Excavadora bivalva.
Dragalina.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc.
Calçat antideslliscant.
Protecció auditiva.
Guants de cuir.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS
Els conductors estaran adequadament instruïts referent a la circulació i maniobres
en l’interior de l’obra. Tota maquinària haurà de disposar de senyals acústiques i
lluminoses de marxa enrera.
Es guardaran les distàncies de seguretat respecte les línies elèctriques.
Es limitarà l’accés dintre del radi d’acció de la màquina.
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S’actuarà sempre en condicions que no suposin un perill d’estabilitat tant en l’acció
com en la maniobra, en càrrega i descàrrega.
La producció de soroll per sobre dels nivells permesos comportarà l’utilització de
protectors auditius adequats
Les màquines giratòries i/o retroexcavadores treballaran sempre amb peus de
recolzament.
L’empresa subcontractada de maquinària o excavacions, presentarà un part de
revisió mecànica anual de la mateixa.
Quan girin les màquines ho faran amb la cullera recollida.
Al finalitzar el treball de la màquina, la cullera quedarà recolzada al terra o recollida
en la pròpia màquina.
La reposició de carburant es realitzarà amb la màquina parada; lemmagatzematge
d’aquest combustible es realitzarà en un lloc adequat i haurà de constar amb les
mides d’extinció adequades.
En marxa
Avanç de
els frens,
clàxon de

enrera el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.
l’inici dels treballs d’excavacions amb retroexcavadora s’haurà de revisar
ajustar dels miralls retrovisors, comprovar la visibilitat, així com la del
marxa enrere.

Al finalitzar la jornada ha de deixar-se la màquina en la zona d’estacionaments
prefixada, baixar el catúfol i deixar-lo recolzat al terra.
Abans de sortir del lloc de conducció ha de tenir-se en compte:
-

Posar el fre d’estacionament.
Posar en punt mort els diferents comandaments.
Si l’estacionament és prolongat (més d’una jornada) es desconnectarà la
bateria.
Treure la clau del contacte.
Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.

CRITERIS DE REBUIG
Únicament podrà manipular, accionar
adequadament autoritzat i capacitat.

i

conduir

la

màquina

el

personal

Es prohibeix l’abandonament de la màquina en marxa.
No realitzar ajusts mecànics amb el motor en marxa.
5.1.7 GRÚA MOBIL
GENERALITATS
La seva característica fonamental respecte a les grues torre radica en el seu
caràcter autònom i mòbil.
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TIPUS
-

Sobre erugues.
Sobre rodes.
Sobre camió.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc.
Guants de cuir.
Botes amb sola antideslliscant.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS
Aquests vehicles seran manegats per el personal degudament ensinistrat i qualificat
per al seu ús. Ha de tenir-se compte:
-

Abans de començar qualsevol maniobra d’elevació o descens, hauran de
desplegar-se les potes estabilitzadores.

-

No treballar amb el cable inclinat.

-

S’haurà de certificar que les grues han realitzat una inspecció feta per
una ECA, d’acord amb un procediment que sigui conforme amb les
normes UNE relatives a grues mòbils. El procediment inclourà els
corresponents accessoris, plomes, bragues, etc.

-

Els gats estabilitzadors hauran de recolzar-se sobre terreny ferm, o bé
sobre taulons de 7 cm. de gruix, per a utilitzar-los com elements de
repartiment.

-

Disposarà de gràfic de càrregues, indicador d’angles i final de carrera.

-

Bàscula de pesada per a grues de més de 100 Tm. Les grues de 60 Tm.
disposaran de bàscula a criteri del Cap d’Obra.

-

L’operador no haurà d’abandonar la cabina o el lloc de comandament si
existeix una càrrega penjada.
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-

Durant els treballs de gir de la ploma amb la càrrega penjada l’operador
ha de vigilar la trajectòria de la càrrega per evitar col·lisions o accidents,
especialment en contacte amb les línies elèctriques aèries.

CRITERIS DE REBUIG

Es prohibeix l’estança i trànsit d’operaris dintre del radi d’acció de la grua mòbil.
El ganxo del braç de grua tindrà pestell de seguretat.
Es prohibeix el transport de càrregues penjades, per a l’elevació i moviment de les
càrregues la grua romandrà immòbil.
5.1.8 GRÚA TORRE
GENERALITATS
S’exigirà la realització d’un “Projecte d’instal·lació” realitzat per un tècnic facultat i
visat pel col·legi professional.
El muntatge i desmuntatge es realitzarà per una empresa especialitzada, la qual
realitzarà un informe sobre el correcte muntatge i funcionament.
En el cas de que existeixin varies grues pròximes, s’evitarà la interferència entre
aquestes.
De no ser possible , l’alçada de les mateixes serà diferent.
S’hauran d’utilitzar limitadors automàtics que impedeixin el funcionament quan una
vulgui treballar en la zona d’ interferència de l’altra i aquesta es trobi en la zona.
La ploma, amb el ganxo per hissar girarà sense obstacles i amb suficient alçada
sobre les edificacions, permetent sempre el pas d’operaris, establint com a mínim 5
m entre l’obstacle mes sortint i la part més extrema de la grua.

Els sistemes de seguretat de la grua seran com a mínim els següents:
-

Tenir connexió a terra.
Limitador de par màxim.
Limitador de càrrega màxima.
Limitador de final de carrera de llargària de carro.
Limitador de final de carrera de elevació del ganxo.
Limitador de final de carrera de translació de la grua.
Limitador d’angles horitzontals d’orientació o gir.
Limitador d’angles verticals.
Dispositiu d’immobilització de la grua.

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

Es faran revisions periòdiques d’ajust de cargols, verificació de nombre de fils
trencats (setmanal), verificació del funcionament del limitador de par màxim
(mensual), revisió de cables, frens i controls elèctrics, corrosió dels elements
metàl·lics (trimestral).
Es portarà un llibre de manteniment dels controls i les previsions realitzades en
cada grua torre.
L’operari gruista serà especialista en el domini de la grua i sempre la maniobrarà
des d’un punt alt i perfectament protegit anti-caigudes.
El ganxo del carro de grua haurà de tenir un pestell de seguretat. Es farà observar
l’ansa que serveix per a manipular el carro, evitant agafades quan es manipula per
el ganxo.
Es construiran els fonaments segons els plans constructius aprovats per el tècnic
competent. Quedaran especificats els dispositius d’amortigüació de final de vida i el
limitador de càrrega de translació, indicant la distància de la seva col·locació.
En cap moment es trauran, ni s’arrossegaran objectes fixos o pesats que estiguin
en el terra, ni tampoc es farà tracció obliqua de càrregues.
Es disposarà en un lloc visible, la placa de característiques de la grua, amb el
diagrama de càrregues inclòs.
Sempre es respectarà la relació entre velocitat de elevació i càrrega a elevar.
El material transportat es farà lligar amb dues bragues o fleixos com a mínim i el
seu trasllat es farà en condicions d’estabilitat.
S’haurà de tenir molt de compte amb les reparacions de la grua.
Quan existeixin operaris treballant a la ploma, sense cap tipus de dubte, hauran
d’anar previstos de cinturó de seguretat agafat a la braga de la grua. És convenient
que l’arnés tingui dos punts de subjecció, per els moments en que quedin
desprotegits.
La grua es desconnectarà de la xarxa elèctrica.
Al finalitzar la jornada laboral, la grua, sempre quedarà en posició de "penell", de
forma que pugui girar lliurement, a la vegada s’hissarà el ganxo, i es desplaçarà
junt a la torre, amb el pes propi que garanteixi el fabricant.
Els operaris encarregats de la recepció i col·locació de materials, vers la
impossibilitat d’una adequada protecció col·lectiva, hauran d’utilitzar cinturó de
seguretat ancorats a punts fixes de l’estructura.
Les càrregues han d’arribar al lloc de recepció a través del descens vertical.
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El transport aeri de les càrregues es realitzarà sense cap tipus de moviment brusc,
lentament i tenint prevista la trajectòria de les mateixes per a evitar xocs contra
obstacles.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Guants de Pell.
Casc.
Botes amb sola antideslliscant i puntera metàl·lica.
Cinturó de seguretat.

CRITERIS DE REBUIG
Cap treballador romandrà en la vertical de les càrregues durant el seu trajecte. En
dies de fort vent s’hauran de suspendre els treballs.
NORMATIVA
En el projecte constarà la conformitat amb les condicions d’instal·lació amb la
norma UNE 58-101-80, (Aparells pesats d’elevació. Condicions de resistències i
seguretat en les grues-torre desmuntables per a obres. Condicions d’instal·lació i
utilització).
Els materials de la grua han d’ajustar-se, tant en la seva qualitat com en la seva
duració mitja en ús, al que disposa la Norma UNE 58-101-102-103 y 104.
5.1.9 GRUP COMPRESOR
GENERALITATS
El compressor quedarà en estació amb la nansa d’arrossegament en posició
horitzontal. Els mecanismes de connexió estaran rebuts a través de racors de
pressió.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS
El compressor quedarà en estació amb la nansa d’arrossegament en posició
horitzontal.
Els mecanismes de connexió estaran rebuts a través de racors de pressió.
El grup compressor s’instal·larà en obra en la zona assignada per la prefactura de
l’obra.
L’arrossegament directe per ubicar el compressor, pels operaris, es realitzarà a una
distància mai inferior als dos metres de talls, en prevenció de riscos de
despreniments.
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El transport dintre d’una caixa de camió es realitzarà completament immobilitzat,
calçant-lo i lligant-lo per a evitar moviments.
El grup compressor estarà insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En
cas que no sigui possible l’operari utilitzarà equips de protecció individual
(auriculars o taps).
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició
tancades en prevenció de possibles atrapaments o per a evitar la emissió de soroll.
En cas de l’exposició del compressor a altes temperatures ambientals, s’ha de
col·locar en un lloc a l’ombra.
S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors
auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de
mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar en l’obra s’ubicaran a una distància mínima no inferior a
15 metres dels martells (o vibradors).
El compressor (o compressors), s’ubicarà en llocs senyalats per a la seva utilització
en prevenció dels riscos per imprevisió o creació d’atmosferes sorolloses.
El transport en suspensió, s’efectuarà mitjançant un embragat a quatre punts del
compressor, de tal forma, que quedi garantitzada la seguretat de la càrrega.
El compressor a utilitzar, quedarà en estació amb la nansa d’arrossegament en
posició horitzontal (llavors l’aparell en la seva totalitat està anivellat sobre
l’horitzontal), amb les rodes subjectes a través de tacs anti-desllisants. Si la llança
d’arrossegament manca de roda o de pivot d’ anivellació, se li adaptarà a través
d’un suplement ferm i segur.
Els compressors a utilitzar, seran els anomenats "silenciosos" amb la intenció de
disminuir la contaminació acústica.
Les operacions de forniment de combustible s’efectuaran amb el motor parat, en
prevenció d’incendis o de explosió.
Les mangueres a utilitzar estaran sempre en perfectes condicions d’ús; és a dir,
sense esquerdes o desgasts per a evitar una punxada.
Els mecanismes de connexió o d’unió, estaran rebuts a les mangueres mitjançant
racors de pressió segons càlcul.
Les mangueres de pressió es mantindran elevades o protegides en els creuaments
dels camins.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Cascs auriculars.

CRITERIS DE REBUIG
Està rigorosament prohibit fer servir la manguera de pressió per a neteja de la roba
de treball.
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S’’ha de substituir la puntera en cas de que s’observi deteriorament o desgast
d’aquesta.
No s’abandonarà mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió.
No s’ha de deixar, en cap cas, el martell pneumàtic clavat en el terra.
Les mangueres a utilitzar estaran en perfectes condicions d’ús, descartant les que
presentin esquerdes o desgast.
NORMATIVA
Que afecta al fabricant de màquines:
R.D. 1495/1986, de 26 de maig.
R.D. 1435/1992, de 27 de novembre.
R.D. 56/1995, de 20 de gener.
Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es pública la relació d’organismes
notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva
89/392/CEE sobre màquines.
Normes UNE-EN, de quina l’observança i aplicació comporta la presunció de
conformitat amb els requisits essencials de seguretat i salut recollits en el Anexe I
del R.D. 1435/92. Que afecta al usuari de màquines.
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a
l’utilització per els treballadors-dores dels equips de treball.
5.1.10 MAQUINET
GENERALITATS
Els maquinets estaran dotats de:
Dispositiu limitador del recorregut de la càrrega en marxa ascendent.
Ganxo amb pestell de seguretat.
Carcassa protectora de la maquinària amb tanca efectiva per a l’accés a les parts
mòbils internes. En tot moment estarà instal·lada al complet.
Els llaços dels cables utilitzats per a hissar, es formaran amb tres brides i
guardacaps.
També poden formar-se a través d’un casquet soldat i guardacaps.
En tot moment podrà llegir-se en caràcters grans la càrrega màxima autoritzada
per a hissar, que coincidirà amb la marcada pel fabricant del maquinet.
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UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’US
Per aquest tipus de maquinària no es necessari que la munti un equip especialista,
però si es realitzarà amb les següents condicions:
-

Disposarà d’un mecanisme limitador de final de carrera que impedeixi el
xoc de la càrrega contra el braç.

-

El tambor d’enrotllament del cable estarà tapat amb carcassa per a
protecció.

-

El cable de suspensió serà revisat periòdicament.

-

El ganxo tindrà pestell de seguretat.

-

L’operari que manipuli el maquinet, estarà protegit vers la caiguda, per
una barana de 90 cm d’alçada, que cobreixi la totalitat del perímetre on
treballi.

-

L’ancoratge del maquinet al sostre es realitzarà a través de tres brides
passants per cada recolzament, que travessaran el sostre abraçant les
biguetes o nervis.

-

La connexió de corrent dels maquinets es realitzarà a través d’una
mànega elèctrica anti-humitat dotada de conductor exprés per a
connexió de terra. El subministrament es realitzarà sota la protecció dels
disjuntors diferencials del quadre elèctric general.

-

Els suports dels maquinets, estaran dotats de barres laterals d’ajuda a la
realització de les maniobres.

-

S’instal·larà una "argolla de seguretat" (cable de seguretat o
assimilable), en la que ancorar el fiador del cinturó de seguretat de
l’operari encarregat de la utilització del maquinet.

-

S’instal·larà, junt a la "zona de seguretat per a càrrega i descàrrega" a
través del maquinet, una senyal de "perill per caiguda d’objectes".

CRITERIS DE REBUIG
Es prohibeix expressament ancorar els fiadors dels cinturons de seguretat als
maquinets instal·lats.
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Es prohibeix hissar o desplaçar càrregues amb el maquinet mitjançant tibades
fortes, per ser maniobres insegures i perilloses.
Es prohibeixen les operacions de manteniment dels maquinets sense desconnectar
de la xarxa elèctrica.
El contrapès del maquinet no podrà retirar-se. Això comporta que la subjecció del
mateix es realitzi a través d’ancoratges o arriostraments a sostres o punts fixos.
NORMATIVA
Que afecta al fabricant de màquines:
R.D. 1495/1986, de 26 de maig.
R.D. 1435/1992, de 27 de novembre.
R.D. 56/1995, de 20 de gener.
Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes
notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva
89/392/CEE sobre màquines.
Normes UNE-EN, de la qual l’observança i aplicació comporta la presunció de
conformitat amb els requisits essencials de seguretat i salut recollits en l’Anexe I
del R.D. 1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a
l’utilització per els treballadors/es dels equips de treball.
5.1.11 MARTELL PNEUMÀTIC
GENERALITATS
Eina portàtil de percussió, amb possibilitat d’ús per a repicar, enderrocar, perforar
superfícies resistents.
En funció de la naturalesa de la superfície s’utilitzarà una broca més adequada
TIPUS
-

Martells demolidors.
Martells rotatius i picadors.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS
S’acordonarà, la zona sota els talls dels martells, en prevenció de danys als
treballadors que poguessin entrar en la zona de risc de caiguda d’objectes.
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Cada tall amb martells, estarà treballat per dos quadrilles que es tornaran cada
hora, en prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions.
Comprovar que les connexions de la manguera estan en correcte estat.
Abans d’accionar el martell, s’assegurarà de que la puntera està perfectament
amarrada.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc.
Roba de treball tancada.
Ulleres antiprojeccions.
Faixa elàstica de protecció de cintura, fermement ajustada.
Monyequeres ben ajustades.
Botes de seguretat.
Mascareta amb filtre mecànic recambiable.
Protectors auditius.
Guants antivibradors.

CRITERIS DE REBUIG
Es prohibeix l’ús de martells pneumàtics al personal no autoritzat en previsió dels
riscos per imperícia.
Es prohibeix l’ús del martell pneumàtic en les excavacions en presència de línies
elèctriques soterrades a partir de ser trobada la "banda" o "senyalització d’avis".
Es prohibeix deixar els martells pneumàtics abandonats, hissats en els paraments
que trenquen, en previsió de desploms incontrolats.
No es deixarà el martell hissat en el terra, paret o roca.
No s’abandonarà mai el martell connectat al circuït de pressió. S’evitaran els
accidents.
No es deixarà el martell a companys inexperts.
S’evitarà treballar enfilat sobre murs, pilars i sortints.
Si s’observa deteriorament o gastat a la puntera serà necessari canviar-la
NORMATIVA
Que afecta al fabricant de màquines:
R.D. 1495/1986, de 26 de maig.
R.D. 1435/1992, de 27 de novembre.
R.D. 56/1995, de 20 de gener.
Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes
notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva
89/392/CEE sobre màquines.
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Normes UNE-EN, la qual l’observança i aplicació comporta la presunció de
conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anexe I del
R.D. 1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines.
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a
d’utilització per els treballadors dels equips de treball.
5.1.12 PASTERA
GENERALITATS
Màquina per a pastar i barrejar formigó i morters elaborats en obra.
TIPUS
-

Plegable.
Professional portàtil.
Bricolatge.
Industrial de gran producció.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:
S’ubicaran en llocs assenyalats per tal efecte, tenint la precaució d’ubicar-les a una
distància superior a 3 metres de la vora de qualsevol excavació per així evitar el
risc de caiguda a diferent nivell.
Si s’ubiquen dintre de l’àrea d’influència de la grua torre, es col·locarà un cobert per
a protegir de la caiguda d’objectes.
Abans d’instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li
una certa escorrentia.
La zona d’ubicació quedarà senyalitzada a través de cordes amb banderoles, una
senyal de perill i un ròtol amb la llegenda "PROHIBIT UTILITZAR LA MÀQUINA A
PERSONES NO AUTORITZADES".
Existirà un camí d’accés fixe a la formigonera pastera per a les traginadores de
trabuc, separant desde els carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o
atropellaments.
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S’establirà un enllatat d’un mínim de dos metres de llarg per a superfície d’estança
de l’operador de la formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda al
mateix nivell per relliscament.
Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits
els òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc
d’atrapament.
Haurà de tenir fre de basculament en el bombo per a evitar els sobreesforços i els
riscos per moviments descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aérea a través del quadre de zona.
La carcassa i demés parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar
connectades a terra.
La botonera d’aturada i marxa serà estanca i tindrà accés directe.
El quadre de zona disposarà de protecció diferencial i magnetotèrmica.
Les operacions de conservació i neteja s’efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa
elèctrica.
En cas de canvi de la formigonera pastera a través del ganxo de la grua,
s’efectuarà mitjançant la utilització d’un balancí que la pengi per quatre punts.
Si el subministra del morter es realitza a través de bombeig, s’ancoraran els
conductes per a evitar moviments que poden deteriorar les conduccions, així com
netejar els conductes una vegada acabat el procés de bombeig, de cada jornada.
L’alimentació elèctrica es realitzarà a través del quadre auxiliar, en combinació amb
la terra i els disjuntors del quadre general (o de distribució) elèctric, per a prevenir
els riscos de contacte amb l’energia elèctrica.
CRITERIS DE REBUIG
No s’ubicaran en l’interior de zones influenciades per càrregues penjades del ganxo
de la grua, per a prevenir els riscos per esqueixades o caigudes de la càrrega.
5.1.13 PERFORADORA
GENERALITATS
Petita eina elèctrica que ha de disposar de doble aïllament.
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TIPUS
-

Perforadores.
Perforadores percutores.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS
La tensió d’alimentació no serà superior a 250 V relació a terra.
El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor de la utilització
correcta de la baina, per a evitar els accidents per imperícia. S’han d’evitar els
sobreescalfaments del motor i les broques.
La connexió i el subministra elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà
mitjançant manguera antihumitat a partir del quadre de planta, dotat de les
corresponents proteccions.
Haurà de tenir un dispositiu per unir les parts metàl·liques accessibles a un
conductor de protecció.
És important elegir bé la broca adequada a cada material.
No s’ha de realitzar forats inclinats, ja que pot fracturar-se la broca i produir-ne
lesions.
Si es desitja fer més gran un orifici, s’utilitzarà una broca de major diàmetre i no
fent oscil·lar pels cantons del forat la broca.
Les peces de petit tampany hauran de ser perforades sobre banc, emmordassades
en el cargol de banc.
Evitar deixar la perforadora en el terra.
S’ha de desconnectar la perforadora de la xarxa elèctrica avanç d’iniciar les
manipulacions per a el canvi de broca.
Els cables d’alimentació estaran protegits amb material resistent que no es deteriori
per fregaments o torsions no forçades.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc.
Calçat aïllant amb sola antideslliscant.
Guants de cuir.
Ulleres antipartícules.

CRITERIS DE REBUIG
Abans de la seva utilització s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla
de connexió, en cas d’observar alguna deficiència ha de tornar-se la màquina per a
que sigui reparada.
Ha de comprovar-se que a l’aparell no manqui alguna de les peces de la seva
carcassa de protecció, en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui
completament restituït.
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Es prohibeix expressament depositar en el terra o deixar abandonat connectat a la
xarxa elèctrica la perforadora portàtil.
No s’ha d’intentar realitzar perforacions inclinades, es pot fracturar la broca i
produir lesions.
EQUIPS I MAQUINÀRIES
Es rebutjarà l’aparell si apareix amb fissures que deixen al descobert fils de coure,
o si té empalmadures rudimentàries cobertes amb cinta aïllant, etc.
Es prohibeix utilitzar la perforadora sense la carcassa protectora del disc.
S’evitarà utilitzar cables d’alimentació excessivament llargs, s’haurà de disposar
d’allargs en la zona de treball.
NORMATIVA
Que afecta al fabricant de màquines:
R.D. 1495/1986, de 26 de maig.
R.D. 1435/1992, de 27 de novembre.
R.D. 56/1995, de 20 de gener.
Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes
notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva
89/392/CEE sobre màquines.
Normes UNE-EN, de qual l’observança i aplicació comporta la presunció de
conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anex I del
R.D. 1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a
l’utilització per els treballadors dels equips de treball.
5.1.14 PISTOLA FIXACLAUS
GENERALITATS

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS
El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà conèixer la correcta utilització
de la baina, per a evitar els accidents per imperícia.
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Abans de donar un dispar, assegurar-se de que no hi ha ningú a l’altre costat de
l’objecte on es dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector està en posició correcta.
Totes les eines per a fixació (pistoles, etc..), mai podran repercutir si no estan
pressionades sobre ell i/o els elements a fixar.
Es tindran precaucions a on s’han d’agafar els elements de fixació, de forma que no
repercuteixi sobre materials de gran duresa, i també que no repercuteixin en zones
de cantonada, on l’element de suport de la fixació pot trencar-se i no servir per el
resultat previst.
Els dispars hauran de realitzar-se de mode que la superfície quedi perpendicular al
canó de dispar de la pistola fixa-claus.
S’ha de col·locar en posició de servei el protector de dispar.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Protectors auditius.
Casc.
Guants de cuir i lona.
Granota de treball.
Botes de seguretat de cuir.
Ulleres anti-impacte.

CRITERIS DE REBUIG
En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, pot perdre el control de la
pistola i patir accidents.
En cap cas s’ha d’intentar realitzar dispars inclinats, pot perdre el control de la
pistola i patir accidents.
No s’ha d’intentar realitzar dispars prop de les arestes.
No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
No s’ha de disparar sobre superfícies irregulars.
Es prohibeix clavar sobre un envà sense assabentar-se que cap persona està o
circula per l’altre costat.
No s’ha de disparar sobre fàbriques de maó o blocs de formigó ja que és probable
que la traspassi.
Per a evitar el risc d’explosió i d’incendi, no s’ha de disparar en recintes en els que
es sospiti que pot haver-hi vapors inflamables de qualsevol tipus.
NORMATIVA
Que afecta al fabricant de màquines:
R.D. 1495/1986, de 26 de maig.
R.D. 1435/1992, de 27 de novembre.
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R.D. 56/1995, de 20 de gener.
Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes
notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva
89/392/CEE sobre màquines.
Normes UNE-EN, de qual l’observança i aplicació comporta la presunció de
conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anexe I del
R.D. 1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines.
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a
l’utilització per els treballadors-dores dels equips de treball.
5.1.15 PLATAFORMA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
GENERALITATS
Es tracta d’un voladís de l’estructura de l’edifici per a carregar i descarregar
materials en el nivell desitjat.
Generalment s’utilitzen plataformes metàl·liques.
Haurà de preveure una distribució òptima per a que no coincideixin en la mateixa
vertical, les diferents plataformes de descàrrega.
Les plataformes estaran ancorades al propi sostre i es reforçarà el seu voladís amb
puntals telescòpics com a mesura supletòria de seguretat.
Aquestes plataformes estaran dissenyades per a que els operaris quedin protegits
quan estiguin dintre de la plataforma.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS
Els punts de fixació a l’estructura es realitzaran amb clavilles passants al sostre o
tirantets a un element de fusta o metàl·lic que suporti els esforços a dos nervis del
sostre.
En el cas d’utilitzar apuntalament al sostre superior, s’utilitzaran puntals de fusta o
metàl·lics considerant el nombre d’ells i el seu vinclament en funció de les
càrregues a les quals estiguin sotmesos.
Quan les plataformes no estiguin en ús, tindran la part abatible pujada a mode de
barana.
Les plataformes rígides disposaran preferentment d’una barana en la seva part
interior i en la seva absència d’una cadena que tanqui l’accés cap a l’exterior.
Per a retirar els materials s’utilitzaran portapalets per a no tenir que accedir a la
plataforma.
En cas retirar els materials de forma manual, es farà des de la part més propera a
l’edifici, i en tot cas s’utilitzarà cinturó de seguretat.
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PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Cascs protectors.
Sistema de subjecció o sistema anticaigudes.
Guants de manipulació.
Calçat de seguretat antideslliscant.

CRITERIS DE REBUIG
No s’instal·laran amb la presència de línies aèries elèctriques.
Evitar que el recorregut que hagi de fer la càrrega per a dipositar-se en la
plataforma o ser retirada, pugui estar interferint per sortints, voladís, bastides o
altres plataformes de treball que dificultin la seva utilització.
NORMATIVA
R.D 1627/97 Anex IV, part C punts 1 Estabilitat solidesa, 3 Caigudes d’alçada.
5.1.16 SERRA
GENERALITATS
Estarà dotada dels següents elements de protecció:
-

Carcassa protectora i resguards que impedeixin les atrapades pels
òrgans mòbils. S’utilitzaran anses adequades, quan el tamany de les
peces a tallar garanteixin la seguretat de les mans dels operaris.
Gabinet divisor del tall separat tres mil·límetres del disc de la serra.
Es disposarà de dosificador d’aigua quan es procedeixi al tall de
ceràmica.
Empenyedor de la peça a tallar i guia.
Carcassa de protecció de les transmissions per politges.
Interruptor estanc.
Connexió a terra.
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S’ha de vigilar en tot moment que les dents de la serra circular estiguin
convenientment triscades.
S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra.
S’ha d’instal·lar una caputxa en la part superior de manera que no dificulti la
visibilitat per a realitzar el tall.
S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, a
través d’un resguard, deixant només, una sortida per a la serra.
S’ha de situar un interruptor d’aturada i marxa, en la mateixa serra circular.
Totes les connexions, terminals i conductors elèctrics que arribin a la màquina
estaran protegides.
El suport de la serra serà segura i horitzontal, amb l’eix perfectament equilibrat. Ha
de disposar de ganivet divisor.
TIPUS
-

Serra per a tall de fusta
Serra per a tall de materials ceràmics.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:
Talladora de ceràmica
El manteniment serà realitzat per personal especialitzat.
L’alimentació elèctrica es realitzarà a través de mànegues anti-humitat, dotades de
clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució, per a evitar els riscos
elèctrics.
La connexió a terra de les taules de serra es realitzarà a través del quadre elèctric
general (o de distribució), en combinació amb els disjuntors diferencials.
Es prohibeix ubicar la serra circular en llocs amb bassals, per a evitar els riscos de
caiguda i elèctrics.
Les serres circulars, no s’ubicaran a distàncies inferiors a tres metres, (com a
norma general) de la vorera dels sostres amb l’excepció dels que estiguin
efectivament protegits.
No s’ubicaran en l’interior de àrees d’influència de càrregues penjades del ganxo de
la grua, per a evitar els riscos per vessadures de la càrrega.
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Es netejaran els productes procedents dels talls, i els de les taules de serra circular.
Abans de posar la màquina en servei es comprovarà que no estigui anul·lada la
connexió a terra, en cas afirmatiu, s’avisarà a l’encarregat per a que s’assabenti del
defecte i no treballi amb la serra, ja que pot sofrir accidents per causa de
electricitat. Així mateix es comprovarà que l’ interruptor elèctric sigui estanc, en cas
de no ser així, s’avisarà a l’encarregat per a que sigui substituït, evitant accidents
elèctrics.
S’utilitzarà l’empenyedor per a manipular la fusta; considerant que de no fer-ho es
possible perdre els dits de les mans.
No treure la protecció del disc de tall.
Si la màquina es para, s’avisarà a l’encarregat per a que sigui reparada. No
s’intentarà realitzar ni ajusts ni reparacions.
Desconnectar l’endoll
Abans d’iniciar el tall, amb la màquina desconnectada de l’energia elèctrica, s’ha de
girar el disc a mà,que es substituirà en cas de que estigui fissurat, esquerdat o li
falti alguna dent.
Es traurà prèviament tots els claus o parts metàl·liques encastades en la fusta que
s’ha de tallar ja que pot fracturar-se el disc o sortir disparada la fusta de forma
descontrolada, provocant accidents seriosos.
S’efectuarà el tall a ser possible a l’intemperie o en un local molt ventilat, i sempre
es protegirà amb una mascareta de filtre mecànic.
Es mullarà el material ceràmic abans de tallar evitant així una gran quantitat de
pols.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Ulleres de seguretat anti-projecció de partícules.
Mascareta contra la pols.

CRITERIS DE REBUIG
No s’utilitzaran discs amb dents trencades ni els que són inadequats per a els
materials que s’han de tallar.
Serà molt important evitar la presència de claus al tallar fusta.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagi embotat i ja no
tenen la forma de triscat s’haurà de desfer del disc.
NORMATIVA
S’haurà de complir en tot moment el R.D. 1435/1992, de 27 de novembre, per ell
es dicten les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre
maquinària.
Que afecta al fabricant de màquines:
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R.D. 1495/1986, de 26 de maig.
R.D. 1435/1992, de 27 de novembre.
R.D. 56/1995, de 20 de gener.
Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes
notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva
89/392/CEE sobre màquines.
Normes UNE-EN, de la qual l’observança i aplicació comporta la presunció de
conformitat amb els requisits essencials de seguretat i salut recollits en l’Anexe I
del R.D. 1435/92, que afecta a l’usuari de màquines.
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a
l’utilització per part dels treballadors/res dels equips de treball.
5.1.17 VIBRADOR
GENERALITATS
La vibració del formigó consisteix en sotmetre al formigó fresc, immediatament
després de ser abocat en un encofrat, a vibracions d’alta freqüència que produeixen
en les seves partícules una dràstica reducció de la seva fricció interna, imprimint en
elles una ràpida i desorganitzada mobilització en l’àrea de influència del vibrador.
La pasta adquireix una consistència més fluida aparentat liquar-se.
Aquesta mobilització de totes les partícules i de la pasta permet que les bombolles
d’aire ascendeixen dintre de la massa del formigó fresc i surtin a l’exterior.
Durant el procés la pasta de ciment s’introdueix i pressiona entre els agregats més
gruixuts, distribuint-los de forma homogènia.

TIPUS
-

Vibrador
Vibrador
Vibrador
Vibrador
Vibrador

intern d’alta freqüència.
intern de pèndul.
interno excèntric.
intern pneumàtic.
extern: vibrador de motlle o taules.

UTILITZACIÓ I PREVENCIÓ D’ÚS
L’operació de vibrat, la realitzarà sempre l’operari, des d’una posició estable i
protegida.
La mànega d’alimentació des del quadre elèctric estarà protegida.
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Per a evitar el risc de caiguda al caminar sobre les armadures durant el vibrat,
s’efectuarà des d’uns taulons disposats sobre la capa de comprensió d’armadures.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Guants de goma sota uns de cuir.
Roba de protecció.
Mandrí, maniguets i polaines impermeables.
Botes de goma de mitja canya amb plantilla.
Faixa elàstica.
Canelleres.

CRITERIS DE REBUIG
Per a evitar la transmissió de vibracions a la resta dels treballadors i la desunió de
les armadures en el formigó, no es déu vibrar recolzant l’agulla directament sobre
les armadures.
Per a evitar el risc elèctric no es deixarà abandonat el vibrador connectat a la xarxa
elèctrica i les connexions es realitzaran a través de conductors estancs a
l’intemperie.
NORMATIVA
Que afecta al fabricant de màquines:
R.D. 1495/1986, de 26 de maig.
R.D. 1435/1992, de 27 de novembre.
R.D. 56/1995, de 20 de gener.
Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes
notificats pels Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva
89/392/CEE sobre màquines.
Normes UNE-EN, de la qual l’observança i aplicació comporta la presunció de
conformitat amb els requisits essencials de seguretat i salut recollits en l’Anex I del
R.D. 1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines.
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a
l’utilització pels treballador/es dels equips de treball.
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5.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES
5.2.1 BARANES DE PROTECCIÓ
GENERALITATS
És un sistema de protecció format per una barana o barra superior situada a 1 m.
del terra, un llistó intermitg col·locat a 45 cm., un marxapeu d’alçada entre 15 i 30
cm. i uns elements verticals que permetin l’ancoratge a la vorera de l’obertura a
protegir.

TIPUS
Muntatge incorporable al sostre. Bàsicament consisteix en introduir en el formigó
del sostre, quan s’està formigonant, un cartutx en el qual s’introduirà després el
muntant de la barana. Aquet cartutx podrà ser de qualsevol material, ja que la seva
única missió és servir d’encofrat per a deixar un forat en el formigó per a introduir
el muntant.
El cartutx s’haurà de tapar mentre no es col·loqui el muntant, per a que no es
taponi de brutícia. Les dimensions d’aquest forat seran lleugerament majors que el
muntant per a que es pugui introduir fàcilment i si existeix molta folgança, una
vegada introduït s’aciençarà amb falques.
- Muntatge de tipus puntal. El muntatge és un puntal metàl·lic, en el qual no es
poden clavar les fustes de la barana. Si la barana és metàl·lica i es lliga el puntal
amb filferros o cordes, existeix el perill de desllissament, amb el que perdrà tot els
seu efecte de protecció. A continuació es mostren dos tipus de suports per a
barana, acoblable a puntals metàl·lics.
- Muntatge tipus sergent. El muntant és de tub quadrat i es subjecta en forma de
pinça al sostre. L’amplada d’aquesta pinça és graduable, d’acord amb l’espessor del
sostre. En el mateix van penjats uns suports on es recolzaran els diferents
elements de la barana.
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UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
Són proteccions col·lectives que serveixen per a evitar les caigudes dels
treballadors, que treballen en una planta determinada, s’utilitzaran aquest tipus de
proteccions sempre que sigui possible, o en el seu defecte xarxes, però sempre
s’utilitzarà una o l’altre o les dues al mateix temps, cobrint també el risc de caiguda
de materials i/o d’eines. La seva col·locació és senzilla i és possible fer-la adoptar el
contorn exacte de la planta que es vagi a protegir, si be té indubtables avantatges
presenta alguns inconvenients, només els operaris que treballen en la planta
rodejada de baranes estan protegits.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc protector.
Sistema de subjecció o sistema anticaigudes.
Guants de manipulació o de treball.
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-

Calçat de seguretat.

CRITERIS DE REBUIG
No s’utilitzaran mai com baranes cordes o cadenes amb banderetes o altres
elements de senyalització, ja que no impedeixen la caiguda al no tenir per sí
mateixes resistència.
NORMATIVA
RD. 1627/1997 Annex IV Part C Punt 3 a.
5.2.2 SIRGUES
GENERALITATS
És un sistema de protecció ancorades a punts amb peces especials que es detallen
a continuació:

TIPUS
-

Xarxa de braç fix.
Xarxa de braç abatible.

UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
Ha de cobrir el risc de caiguda d’alçada.
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PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat.
Cinturó de seguretat.
Dispositiu anticaigudes.
Guants.
Calçat antideslliscant.

CRITERIS DE REBUIG
Limitació de la llibertat de moviment.
Dispositiu d’enllaç curt.
Alteració de la funció protectora degut a l’envelliment.
NORMATIVA
Norma UNE 795 à Protecció contra caigudes en alçada.
RD 1627/1997 à Caigudes d’alçada.
RD 1627/1997 à Manteniment i previsió de muntatges o reparacions en zones de
risc
5.2.3 TANQUES
GENERALITATS
És un sistema de protecció format per tancament opac o translúcid, consistent en
cercar l’àrea a on es van a realitzar els treballs. La seva finalitat és protegir o
impedir l’accés a la zona de treball, a persones alienes a l’empresa.
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TIPUS
-

Tanca
Tanca
-

d’obra:
Tanca de xapa i pals galvanitzats.
Tanca traslladable galvanitzada amb base de formigó.
de senyalització:
Tanca peatonal.

UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
Tota part d’obra que limiti amb vies públiques deurà tancar-se amb una tanca de 2
m d’alçada realitzada amb material resistent. Es preveuran portes d’accés
independents per a vehicles i vianants, que han de poder tancar perfectament una
vegada finalitzada la jornada laboral.
També es abalisaran els perímetres d’excavacions i enderrocs. La tanca de
protecció es fixarà al terra amb aglomeracions o hissant els seus suports de forma
que el conjunt quedi estable.
5.2.4 XARXAT PROTECCIÓ DE FORATS
GENERALITATS
És un sistema de protecció format per una corda perimetral de poliamida i una
malla també de poliamida formant una quadrícula de 75x75 mm. i tindrà una
càrrega de trencament de 180 kg/ml, aproximadament.

UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
Les xarxes de seguretat deuen estar instal·lades el més a prop possible per sota del
nivell de treball. Les xarxes de seguretat s’instal·laran amb cordes lligades a punts
d’ancoratge capaços de resistir la càrrega característica.
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La distància entre els punts d’ancoratge ha de ser inferior a 2.5 m.
Ha d’estudiar-se la col·locació per a deixar una distància o espai de seguretat entre
la xarxa i el terra o qualsevol altre element o obstacle, a raó de la elasticitat de la
pròpia xarxa.
PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Sistema de subjecció o sistema anticaigudes.
Guants de manipulació de treball.

NORMATIVA
UNE 81-650-80.
5.2.5 XARXES PENJADES
GENERALITATS
És un sistema de protecció format per xarxes verticals sustentades mitjançant
elements metàl·lics i es complementa amb uns ganxos que han estat col·locats al
sostre o llosa per a enganxar la part baixa de la xarxa formant un embossament.
La seva aplicació principal és la de protegir als treballadors durant l’execució dels
treballs en una obra d’edificació en la fase d’estructura. El tamany màxim de la
malla serà de 100 mm. si es tracta d’impedir la caiguda de persones, i de 25 mm.
màxim per a impedir caiguda d’objectes.
Cobreixen normalment 2 plantes, serveixen per a impedir la caiguda únicament en
la planta inferior, mentre que en la superior només limiten la caiguda.

TIPUS
-

Xarxa de braç fix.
Xarxa de braç abatible.
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UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
Xarxa de braç fix
La seva col·locació es realitza introduint l’antena per uns orificis executats en el
sostre o llosa armada a 50 o 60 cm. de façana.
Els punts de fixació són de dos sostres com a mínim i un tercer és la planta de
treball.
També pot fixar-se mitjançant brides als pilars de l’estructura.
El tub ha de ser foradat en el seu extrem inferior per a recolzament en el sostre
d’un passador, evitant el desllissament de l’antena. Els pescants tindran una
separació màx. de 5 m. en planta. El braç de la xarxa estarà per sobre de la planta
de treball 1 m.
Els suports estaran assegurats davant el gir.
L’extrem superior de la xarxa estarà subjecte a els suports per cordes de lligat amb
gaza.
Les xarxes col·locades per aquest sistema estan modulades en 10 m. d’alçada i 5 m
d’amplada. Els seus extrems aniran enganxats als pescants a través de la corda
d’hissat i al propi pescant, assegurant sempre la seva correcta subjecció amb nus
tipus mariner, exiliant-se d’un passador per a evitar el seu desllissament al ser
sotmesa la corda a una tensió per la caiguda d’objectes o persones sobre la xarxa.
Els mòduls de xarxa aniran units lateralment a través de la corda perimetral per
una corda auxiliar de les mateixes característiques.
L’extrem inferior anirà enganxat a uns ancoratges embotits al sostre cada 50 cm.
de separació.
La distància entre els punts d’ancoratge i la vorera de l’estructura no serà menor de
10 cm.
Xarxa de braç abatible
Aquest sistema ens permet apropar o allunyar la xarxa a la línia de façana segons
les necessitats de l’obra. La seva col·locació és exactament igual a l’anterior.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
-

Casc de seguretat amb barbuquejo.
Cinturó de seguretat.
Guants de llana.
Calçat antidesllissant.

CRITERIS DE REBUIG
L’alçada a la que se situen les xarxes no sobrepassarà mai els 6 m.
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No es posaran mai les xarxes tenses perquè en el moment de l’impacte es produeix
l’efecte de rebot.
La forma de les malles serà ròmbica i no quadrada, degut a que les tensions sobre
les cordes perimetrals es millor que s’apliquin en direcció obliqua i no en direcció
ortogonal.
La xarxa no estarà penjada, i no quedaran forats sense cobrir.
NORMATIVA
UNE-EN 1263-2.
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5.3 PROTECCIONS INDIVIDUALS
5.3.1 PROTECTORS DE CAP
GENERALITATS
Serà d’us personal i obligatori per totes les persones que intervinguin en l’obra.

Els principals elements del casc es presenten en el següent esquema:
Casquet: Element de material dur i de terminació llisa que constitueix la forma
externa general del casc.
Visera: És una prolongació del casquet per damunt dels ulls.
Ala: És la vora que circumda el casquet.
Arnés: És el conjunt complet d’element que constitueixen un medi de mantenir el
casc en posició sobre el cap i d’absorbir energia cinètica durant un impacte.
Banda de cap: És la part de l’arnés que rodeja total o parcialment el cap per
damunt dels ulls a un nivell horitzontal que representa aproximadament la
circumferència major del cap.
Banda de nuca: És una banda regulable que s’ajusta darrere del cap sota el pla de
la banda de cap i que pot ser una part integrant de la banda de cap.
Barboqueig: És una banda que s’acobla sota la barbeta per ajudar a subjectar el
casc sobre el cap. Aquest element és opcional en la constitució del equip, i no tots
els cascs tenen per que disposar obligatòriament d’aquest.
TIPUS
Els cascs es classifiquen segons les prestacions exigides en:
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Classe N:
Classe E:

casc d’us normal.
casc d’us especial. Aquests es subdivideixen segons siguin les
condicions de treball. Si es necessari protegir el crani en treballs amb
risc elèctric de tensions superiors a 1.000 V. s’utilitzaran el de classe
EAT y si s’ha d’utilitzar en llocs de treball en que la Tª ambient sigui
baixa, s’utilitzarà el de classe EB.

UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
Per una protecció adequada, el casc ha d’adaptar-se bé i encaixar al tamany del cap
de l’usuari o ser ajustat al mateix. El casc s’ha de posar amb el pic endavant. Per
modificar el encaix, ajustar la corretja per darrere del casc i assegurar que
s’assenta confortablement a la corona del cap.
Per treballs de perforació, la millor protecció la proporcionen els cascs de materials
termoplàstics (policarbonats, ABS, polietilè i policarbonat amb fibra de vidre)
previstos d’un bon arnés. Els cascs d’aliatges metàl·lics lleugers no resisteixen be la
perforació per objectes aguts o de vores afilades.
Els cascs fabricats amb aliatges lleugeres o previstos d’una bora lateral no han
d’utilitzar-ne en llocs de treball exposats al perill de esquitxades de metall fos.
Quan hi ha perill de contacte amb conductors elèctrics nus, s’han d’utilitzar
exclusivament cascs de materials termoplàstics. Han de mancar d’orificis de
ventilació i els reblons i altres possibles peces metàl·liques no han de traspuntar
per l’exterior de la carcassa.
Els cascs destinats a persones que treballen en llocs alts, en particular els
muntadors d’estructures metàl·liques, deuran estar previstos de barboqueig.
Per a millorar la comoditat tèrmica el casquet haurà de ser de color clar i disposar
d’orificis de ventilació.
Quan es treballa a certa alçada és preferible utilitzar cascs sense visera ni ala, amb
forma de "casquet" ja que aquests elements podrien entrar en contacte amb les
bigues o pilars entre els que es tenen que moure a vegades els treballadors, amb el
risc de pèrdua de l’equilibri que això comporta.
La neteja i desinfecció són particularment importants si l’usuari sua molt o si el casc
deuen compartir-lo varis treballadors. La desinfecció es realitza submergint el casc
en una solució apropiada, com formol al 5% o hipoclorit sòdic.
Els materials que s’adhereixen al casc, tals com guix, ciment, cola o resines, es
poden eliminar per medis mecànics o amb un dissolvent adequat que no ataqui al
material del que està fet la carcassa exterior. També es pot utilitzar aigua calenta,
un detergent i un raspall de cerra dura.
Els cascs de seguretat que no s’utilitzin deuran guardar-se horitzontalment en
prestatges o penjats d’ancoratges en llocs no exposats a la llum solar directa ni a
una temperatura o humitat elevades.
Els risc que han de cobrir són:
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Lesions cranials degudes a accions externes, acciones mecàniques per caigudes
d’objectes i xocs, aixafament lateral, o puntes de pistola.
Accions elèctriques: baixa tensió.
Accions tèrmiques: fred o calor i projeccions de metall en fusió.
Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús del casc de seguretat.
CRITERIS DE REBUIG
S’haurà de rebutjar si es decolora, s’esquerda, desprèn fibres o cruix al doblegar-lo.
També s’haurà de rebutjar si ha sofert un cop fort, encara que no presenti signes
visibles d’haver sofert danys.
Se’ls considerarà un envelliment material en el termini de quatre anys
transcorregut el qual des de la seva data de fabricació (injectada en relleu en
l’interior), deuran ser donats de baixa, encara aquells que no hagin estat utilitzats i
es trobin emmagatzemats.
Els cascs fabricats amb polietilè, polipropilè o ABS tendeixen a perdre la resistència
mecànica per efecte de la calor, el fred i la exposició al sol o a fonts intenses de
radiació ultraviolada (UV). Si aquest tipus de cascs s’utilitzen amb regularitat a
l’aire lliure o a prop de fonts ultraviolada, com les estacions de soldadura, han de
substituir-me al menys una vegada cada tres anys.
Insuficient confort d’us per la seva concepció ergonòmica.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Mala estabilitat, caiguda del casc.
Falta de incombustibilitat i resistència en contacte amb flames.
Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari.
S’adverteix a els usuaris el perill de realitzar qualsevol modificació en el casc, o de
retirar del mateix qualsevol dels seus components originals, amb excepció dels
indicats per el fabricant.
No s’aplicarà cap tipus de pintures, dissolvents, adhesives
autoadhesives, sinó es d’acord amb les instruccions del fabricant.

o

etiquetes

No s’han d’utilitzar cascs amb sortints interiors, ja que poden provocar lesions
greus en cas de cop lateral.
NORMATIVA
Reial Decret 773/1997 Annexes I.1 y III.1. Utilització d’Equips de Protecció
Individual.
UNE-EN 397:1995. Casc de seguretat.
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5.3.2 PROTECTORS AUDITIUS
GENERALITATS
Seran d’ús personal i obligatori en treballs específics on es sobrepassi el soroll
ambiental de 50 dB. per a la atenuació del so. Redueixen els efectes del soroll en
la audició, per a evitar així un dany en l’oída.

TIPUS
Orellera: casquets que cobreixen les orelles i que s’adapten al cap a través de
coixins tous generalment emplenats d’espuma plàstica o líquida. Es folren
normalment amb un material que absorbeixi el so. Estan units entre sí per una
banda de pressió (arnés), generalment de metall o plàstic. A vegades es fixa a cada
casquet, o a l’arnés prop dels casquets, una cinta flexible. Aquesta cinta s’utilitza
per a sostenir els casquets quan l’arnés es porta en la nuca o sota la barbeta.
Orelleres acoblades al casc: casquets individuals units a uns braços fixats a un casc
de seguretat industrial, i que són regulables de manera que es puguin col·locar
sobre les orelles quan es requereixi.
Taps: s’introduiran en el canal auditiu o en la cavitat de l’orella, destinats a
bloquejar l’entrada. A vegades venen provistos d’una corda interconectada o d’un
arnés.
Cascs anti-soroll: són cascs que cobreixen l’orella, així com una gran part del cap.
Permeten reduir a més de la transmissió d’ones acústiques a la cavitat craniana,
disminuint així la conducció ossera del so a l’oída interna.
Protectors dependents del nivell: Estan concebuts per a proporcionar una protecció
que s’incrementi a mida que el nivell sonor augmenta.
Protectors per a la reducció activa del soroll (protectors ANR): es tracta de
protectors auditius que incorporen circuits electroacústics destinats a suprimir
parcialment el so d’entrada a fi de millorar la protecció de l’usuari.
Orelleres de comunicació: necessiten l’ús d’un sistema aeri o per cable a través del
qual puguin transmetre senyals, alarmes, missatges o programes d’entrenament.
UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
Hauran d’utilitzar-se en els treballs específics on es sobrepassi el soroll ambiental
50 dB i en els que comporti ells mateix l’utilització de dispositius d’aire comprimit,
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treballs de percussió i amb màquines o eines en el que el seu nivell sonor
sobrepassi els 80 dB.
Els taps auditius es faran anar generalment per a un ús continu, en particular en
ambients calorosos i humits, o quan es tingui que portar junt amb ulleres o altres
protectors. Les orelleres o els taps units per una banda s’usaran per a usos
intermitents.
Els cascs anti-soroll o la combinació de taps i orelleres en el cas d’ambients
extremadament sorollosos.
Utilitzar un protector auditiu no ha de minvar la percepció de la parla, de senyals de
perill o de qualsevol altre so o senyal necessaris per a l’exercici correcte de
l’activitat.
La comoditat d’ús i l’acceptació varien molt d’un usuari a un altre. Per això, és
aconsellable realitzar assajos de varis models de protectors i, en el seu cas, de
talles distintes.
En el que es refereix als cascs anti-soroll i les orelleres, s’aconsegueix millorar la
comoditat a través de la reducció de la massa, de la força d’aplicació dels casquets i
mitjançant una bona adaptació del cercle encoixinat en el contorn de l’orella.
Els protectors auditius deuran portar-se mentre duri l’exposició al soroll. Retirar el
protector, encara que sigui durant un curt espai de temps, redueix notablement la
protecció.
Alguns taps auditius són d’ús únic. Altres poden utilitzar-se durant un nombre
determinat de dies o d’anys si el seu manteniment s’efectua de manera correcta.
S’aconsella a l’empresari que determini en la mida del possible el termini
d’utilització (vida útil) en relació amb les característiques del protector, les
condicions de treball i de l’entorn, i que ho faci constar en les instruccions de treball
junt amb les normes de magatzematge, manteniment i utilització.
Els taps auditius (senzills o units per una banda) són estrictament personals. Per
qüestions d’higiene, s’ha de prohibir la seva reutilització per altra persona. La resta
de protectors (cascs antisoroll, orelleres, casquets adaptables) poden ser utilitzats
excepcionalment per altres persones prèvia desinfecció. Pot resultar necessari, a
més, canviar les parts que estan en contacte amb la pell: coixins o cubre-coixins
d’un sol ús.
Els riscos que han de cobrir són:
-

Soroll continu.
Soroll inesperat.
En particular pèrdues auditives.

CRITERIS DE REBUIG
Insuficient confort d’ús per falta de disseny ergonòmic.
Limitació de la capacitat de comunicació acústica.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Alteració de la funció de protecció degut a l’envelliment.
Mala elecció de l’equip en funció de la naturalesa del risc o dels factors individuals
de l’usuari.
NORMATIVA
R.D. 773/1997. Annexes I.2 y III.5. Utilització d’Equips de Protecció Individual.

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

UNE-EN 352-1:1994. Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1:
orelleres. UNE-EN 352-2:1994. Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps. UNE-EN 458:1994. Protectors auditius. Recomanacions relatives a la
selecció, ús, precaucions de treball.
5.3.3 PROTECCIÓ DELS ULLS I DE LA CARA
GENERALITATS
Seran d’ús obligatori quan els treballadors estiguin exposats a la projecció de
partícules, pols i fums, esquitxades de líquids o desenlluernats, deuran protegir-se
la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

TIPUS
Ulleres de protecció: només protegeix els ulls.
Ulleres de muntura universal: els oculars estan acoblats a/en una muntura amb
patilles (amb o sense protectors laterals).
Ulleres de muntura integral: tanquen de manera estanca la regió orbital i en
contacte amb el rostre.
Pantalles de protecció: protegeix part o la totalitat de la cara o altres zones del cap.
Pantalla facial: cobreix la totalitat o una part del rostre.
Pantalla de mà: es sostenen amb la mà.
Pantalla facial integral: a més dels ulls, cobreixen la cara, gola i coll, puguin ser
portats sobre el cap bé directament a través d’un arnés de cap o amb un casc
protector.
Pantalla facial muntada: poden ser portats directament sobre el cap a través d’un
arnés de cap, o conjuntament amb un casc de protecció.
UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
La elecció de un protector contra els riscos d’impacte es realitzarà en funció de
l’energia de l’impacte i de la seva forma d’incidència (frontal, lateral, indirecte,
etc.). Altres paràmetres, com la freqüència dels impactes, naturalesa de les
partícules, etc., determinaran la necessitat de característiques addicionals com
resistència a la abrasió dels oculars, etc.
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La possibilitat de moviments del cap bruscs, durant l’execució del treball, implicarà
l’elecció d’un protector amb sistema de subjecció fiable. Pot estar resolt amb un
ajust adequat o per elements accessoris (goma de subjecció entre les varilles de les
ulleres) que asseguren la posició correcta del protector i eviten despreniments
fortuïts.
La falta o el deteriorament de la visibilitat a través dels oculars, visors, etc. és un
origen de risc en la majoria dels casos. Per aquest motiu, aconseguir que aquesta
condició es compleixi és fonamental. Per aconseguir-lo aquest elements es deuran
netejar a diari fent-ho sempre d’acord amb les instruccions que donin els
fabricants. Amb la fi d’impedir infermetats de la pell, els protectors deuran
desinfectar-se periòdicament i en concret sempre que canviïn d’usuari, seguint
igualment les indicacions donades per els fabricants per que el tractament no afecti
a les característiques i prestacions dels diferents elements.
Els riscos que han de cobrir són:
Acció de pols i fums.
Contacte amb substàncies gasoses, irritants, càustiques o tòxiques.
Xoc amb partícules o cossos sòlids.
Esquitxades de líquids freds i calents, càustics i metalls fosos.
Radiació.
Riscos per a la salut o limitacions vinculades a l’ús d’equips de protecció ocular o
facial.
CRITERIS DE REBUIG
-

Insuficient confort d’ús per la seva concepció ergonòmica.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Alteració de la funció protectora degut a l’envelliment.
Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari.
Les pantalles contra la protecció de cossos físics deuran de ser de material
orgànic, transparent i lliure de estries, ratlles o deformacions.
De tenir algun element danyat o deteriorat, s’ha de substituir i, en el cas de
no ser possible, posar fora d’ús l’equip complet. Indicadors de deteriorament
poden ser: coloració groga dels oculars, rascades superficials en els oculars,
ratllades, etc.

NORMATIVA
Reial Decret 773/1997 Annexes I.3 y III.3. Utilització d’Equips de Protecció
Individual.
UNE-EN 166:1996. Protecció individual dels ulls: Requisits.
UNE-EN 169:1993. Protecció individual dels ulls: Filtres per a soldadura i tècniques
relacionades.
UNE-EN 170:1993. Protecció individual dels ulls: Filtres per a ultraviolades.
UNE-EN 170:1993. Protecció individual dels ulls: Filtres per a infrarojos.
UNE-EN 172:1993. Protecció individual dels ulls: Filtres per a la llum.
5.3.4 PROTECTORS RESPIRATORIS
GENERALITATS
Serà d’ús personal i obligatori en tots els treballs on existeixi risc d’inhalació de
partícules o agents agressius.
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TIPUS
Equips filtrants: dependents del medi ambient.
Adaptadors facials: màscares, mascaretes i filtres.
Cascs i caputxes
Filtres: contra partícules, contra gasos i vapors, mixtes.
Equips aïllants: independents del medi ambient.
No autònoms: aïllants amb toma d’aire lliure o d’aire comprimit.
Autònoms: equips d’aire comprimit o de regeneració amb oxigen comprimit.
UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
Els equips filtrants només podran ser utilitzats en atmosferes amb concentració
coneguda del contaminant i no hi hagi deficiència d’oxigen.
Els equips de protecció de les vies respiratòries estan dissenyades de tal manera
que només es poden utilitzar per espais de temps relativament curts. Per regla
general, no s’ha de treballar amb ells durant més de dues hores seguides; en el cas
d’equips llibians o de realització de treballs lleugers amb interrupcions entre les
diferents tasques, l’equip podrà utilitzar-se durant un període més llarg.
Avanç d’utilitzar un filtre, es necessari comprovar la data de caducitat impresa en el
mateix i el seu perfecte estat de conservació, tenint en compte l’informació del
fabricant, i, a ser possible, comparar el tipus de filtre i l’àmbit d’aplicació.
Els treballadors han de ser instruïts per una persona qualificada i responsable de
l’ús d’aquests aparells dintre de l’empresa i també de les normes de comportament
en situacions d’emergència.
Es recomana que tots els treballadors que facin servir equips de protecció
respiratòria es se sotmetin a un reconeixement de l’aparell respiratori realitzat per
un metge.
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És important també que l’empresa disposi d’un senzill sistema de control per a
verificar que els equips de protecció respiratòria es trobin en bon estat i s’ajusten
correctament als usuaris.
És necessari vetllar sobre tot perquè els aparells no es s’emmagatzemin en llocs
exposats a temperatures elevades i ambients humits avanç de la seva utilització,
d’acord amb d’informació del fabricant; les caixes s’han d’apilar de forma que no es
produeixin. deterioraments.
S’ha de controlar especialment l’estat de les vàlvules d’inhalació i exhalació de
l’adaptador facial, l’estat de les ampolles dels equips de respiració autònoms i de
tots els elements d’estanqueïtat i d’unió entre les distintes parts de l’aparell.
S’han de cobrir els següents riscos:
-

Amenaça de les vies respiratòries per accions externes.
Amenaça de la persona per acció a través de les vies respiratòries.
Riscos per a la salut o molèsties, vinculades a l’ús d’equips de protecció
respiratòria.

CRITERIS DE REBUIG
Insuficient confort d’ús per la seva concepció ergonòmica.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Alteració de la funció protectora degut al envelliment.
Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari.
NORMATIVA
Reial Decret 773/1997 Annexes I.4 y III.4. Utilització d’Equips de Protecció
Individual.
UNE 81 233:1991 EN 136:1989. Equips de protecció respiratòria. Requisits, assaigs
i màquines.
UNE 81 282:1991 EN 140:1989. Equips de protecció respiratòria Mascaretes.
Requisits, assaigs i etiquetes.
UNE 81 284:1992 EN 143:1990. Equips de protecció respiratòria Filtres contra
partícules. Requisits, assaigs.
UNE 81 285:1992 EN 141:1990. Equips de protecció respiratòria Filtres contra
gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs.
5.3.5 PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS
GENERALITATS
Seran d’ús personal i obligatori en funció de cada tipus de treball, per a protegir les
mans i parts de la mà. El guant podria també protegir part de l’avantbraç i del braç.
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Guants de cuir

Guants de goma

TIPUS
Guants de manipulació de cuir: s’utilitzaran per a treballs de càrrega i descàrrega i
en petits carregaments de materials.
Guants de cotó i punt: s’utilitzaran per a treballs lleugers o manipulació de xapes
primes.
Guants amb tractament de làtex: s’utilitzaran per a treballs de ram de paleta i en
els que s’utilitzen materials amb alt contingut d’aigua.
Guants amb revestiments de nitril: s’utilitzaran el que els hi proporcioni una bona
resistència als efectes mecànics. Per a treballs amb alt índex d’humitat.
Guants de neoprè o material sintètic: s’utilitzaran en treballs en presència d’aigua i
el emmagatzemament de productes químics.
Guants de cautxú: s’utilitzaran per a treballs elèctrics.
Guants de malla metàl·lica: s’utilitzaran per a manipulació de peces tallants.
Guants de lona: s’utilitzaran per a manipulació d’objectes sense grans aspreses,
però que poden produir rascades, com es el cas de la fusta amb estelles.
UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
A l’hora d’escollir uns guants de protecció s’ha de sopesar, per una part, la
sensibilitat al tacte i la capacitat d’aïllar i, per altre, la necessitat de la protecció
més elevada possible.
Els guants de protecció hauran ser de talla correcta. L’utilització d’uns guants
massa estrets pot, per exemple, minvar les seves propietats aïllants o dificultar la
circulació.
Al escollir els guants per a la protecció contra productes químics hi ha que tindre en
compte que en alguns casos certs materials, que proporcionen una bona protecció
contra uns productes químics, protegeixen molt malament contra altres. La mescla
de certs productes poden a vegades donar com a resultat propietats diferents de
les que cabria esperar en funció del coneixement de les propietats de cada un
d’ells.
Els guants de PVA no són resistents a l’aigua.
A l’utilitzarà guants de protecció pot produir-se suor. Aquest problema es resolt
utilitzant guants amb forro absorbent, no obstant, aquest element pot reduir el
tacte i la flexibilitat dels dits.
Utilitzar guants amb forro redueix igualment problemes tals com fregaments
produïts per les costures, etc.
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L’utilització de guants contaminats pot ser més perillosa que la falta d’utilització,
degut a que el contaminant pot anar-se acumulen en el material que constitueix el
guant.
Els guants de cuir, cotó o similars, deuran conservar-se nets i secs per el costat que
està en contacte amb la pell.
Els riscos que ha de cobrir són:
- Lesions en les mans degudes a accions externes
- Riscos per a les persones per accions sobre les mans.
- Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús de guants de protecció.
CRITERIS DE REBUIG
Insuficient confort d’ús per falta de disseny ergonòmic.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip. Hi ha que comprovar
periòdicament si els guants presenten estripades, forats o dilatacions. Si això es
dóna i no es pot reparar, hi ha que substituir-los donat que la seva acció protectora
s’ha reduït.
Adherència excessiva.
Alteració de la funció protectora degut a l’envelliment.
Mala elecció de l’equip en funció de la naturalesa del risc o dels factors individuals
de l’usuari.
NORMATIVA
R.D. 773/1997. Annexes I.5 y III.6. Utilització d’Equips de Protecció Individual.
UNE-EN 374-1:1995. Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part 1: Terminologia i requisits.
UNE-EN 374-2:1995. Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part 2: Determinació de la resistència a la penetració.
UNE-EN 374-3:1995. Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part 3: Determinació de la resistència a la permeabilitat dels
productes químics.
UNE-EN 388:1995. Guants de protecció contra riscos mecànics.
UNE-EN 407:1995. Guants de protecció contra riscos tèrmics.
UNE-EN 420:1995. Requisits generals guants.
UNE-EN 421:1995. Guants de protecció contra les radiacions de ions i la
contaminació radioactiva.
UNE-EN 60903:1995. Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics.
5.3.6 PROTECTORS DE PEUS I CAMES
GENERALITATS
Serà d’us personal i obligatori pels treballadors, ja que existeix per a ells risc
d’accidents mecànics en els peus i donar-se la possibilitat de perforació de les soles
per claus.
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Botes d’aigua
TIPUS

Calçat amb sola antideslliscant

Calçat de seguretat: és un calçat d’us professional que no proporciona protecció en
la part dels dits. Incorpora topall o puntera de seguretat que germanitza una
protecció suficient en front a l’impacte, amb una energia equivalent de 200 J en el
moment del xoc, i front de la compressió estàtica sota una càrrega de 15 KN.
Calçat de protecció: és un calçat d’us professional que proporciona protecció en la
part dels dits. Incorpora topall o puntera de seguretat que germanitza una
protecció suficient en front a l’impacte, amb una energia equivalent de 100 J en el
moment del xoc, i front a la compressió estàtica sota una càrrega de 10 KN.
Calçat de treball: és un calçat d’us professional que proporciona protecció en la part
dels dits.
Botes anti-humitat de goma: s’utilitzarà en treballs específics d’abocament de
formigons, existència de cables elèctrics i en general quan els treballs es realitzen
en sols humits o es realitzen esquitxades d’aigua o morter.
UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
El calçat de protecció amb puntera deurà d’utilitzar-se per tota classe d’obres i
treballs en que es maneguin càrregues.
El calçat de protecció amb plantilla s’utilitzarà en tots els treballs d’encofrats i
desencofrats i en els que existeixi risc de perforació o pressió en la planta dels
peus.
Existeixen sabates i botes, però es recomana l’ús de botes ja que resulten més
pràctiques, ofereixen major protecció, asseguren una millor subjecció del peu, no
permeten torçades i per tant disminueixen el risc de lesions.
Es recomana canviar cada dia de calçat, per exemple, utilitzar alternativament dos
parells de botes o sabates.
La vida útil del calçat d’us professional manté relació amb les condicions de treball i
la qualitat del seu manteniment. El calçat ha de ser objecte d’un control regular.
S’aconsella al empresari que determini en la mida del que sigui possible el termini
d’utilització (vida útil) en relació amb les característiques del calçats, les condicions
de treball i de l’entorn, i que ho faci constar en les instruccions de treball junt amb
les normes de emmagatzematge, manteniment i utilització.
En els articles de cuir es té que evitar la seva reutilització per un altre persona. Les
botes de goma o de matèria plàstica, en canvi, pot ser reutilitzades prèvia neteja i
desinfecció.
Les botes que han de ser utilitzades per varies persones, portaran una indicació
indicant la necessitat de desinfectar-les.
Els riscos que ha de cobrir són:
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-

Lesions en els peus produïdes per accions externes com caigudes d’objectes
o aixafament.
Riscos per una acció sobre el peu com caminar sobre objectes punxeguts o
tallants.
Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús del calçat.
Accions elèctriques.
Acciones tèrmiques.
Accions químiques.

CRITERIS DE REBUIG
Insuficient confort d’ús per falta de disseny ergonòmic.
Mala subjecció del peu per falta d’adaptació, rigidesa transversal del calçat i de la
curvatura.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip. Si l’estat és deficient
(per exemple: sola estripada, manteniment defectuós de la puntera, deteriorament,
deformació o canya descosida), es deurà deixar d’utilitzar, reparar o reformar.
Alteració de la funció de protecció degut a l’envelliment.
Mala elecció de l’equip en funció de la naturalesa del risc o de los factores
individuals del usuari.
Falta de resistència de la sola al lliscament.
NORMATIVA
R.D. 773/1997. Annexos I.6 i III.2. Utilització d’Equips de Protecció Individual.
UNE-EN 344-1:1993. Requisits i mètodes d’assaig per a el calçat de seguretat i
calçat de treball d’ús professional.
UNE-EN 345-2:1993. Especificacions per a el calçat de seguretat d’ús professional.
UNE-EN 446:1993. Especificacions per a el calçat de protecció d’ús professional.
UNE-EN 446:1993. Especificacions per a el calçat d’ús professional.
5.3.7 PROTECTORS DEL COS
GENERALITATS
Serà d’ús personal i obligatori per a totes les persones que intervinguin en l’obra.
Es defineix com aquella roba que substitueix o cobreix la roba personal. Els operaris
que treballin a l’obra deuran de tindre vestit (jaqueta i pantalons o granota) que
els quedi ajustat al cos, principalment en les seves extremitats.
La roba serà de teixit lleugers, flexible i de fàcil neteja. Es proporcionarà roba
impermeable en cassos de treballs pluja o en condicions d’humitat anàlegs.
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TIPUS
Roba front a riscos mecànics: essencialment consisteixen en fregaments, punxades,
talls i impactes. En quant a les característiques de protecció, alguns tipus de roba
presenten diverses classes de protecció i altres.
Roba de protecció contra la calor i/o el foc: aquet tipus de peça està dissenyada per
a protegir vers a agressions tèrmiques (calor i/o foc) en les seves diverses variants,
com poden ser flames, transmissió de la calor i projeccions de materials calents i/o
en fusió.
Roba de protecció front a riscos químics: els materials dels que es composen les
peces són específics per a el compost químic vers al qual es busca protecció.
Roba de protecció front al fred i la intempèrie: els materials constituents de aquest
tipus de roba habitualment son tèxtils naturals o sintètics recoberts d’una capa de
material impermeable (PVC o poliuretans) o bé aplicar algun tractament per
aconseguir una protecció específica.
Roba de protecció front a radiacions: solen utilitzar-se peces impermeables
conjuntament amb materials que actuen com blindatge (Pb, B, etc.).
Roba de protecció d’alta visibilitat: la protecció es pot aconseguir per el propi
material constituent de la peca o per la adició a la peca confeccionada de materials
fluorescents o amb característiques de retrorreflectivitat adequades.
Roba de protecció front a riscos elèctrics i antiestàtics: en baixa tensió s’utilitzen
fonamentalment el cotó o barreges de cotó-poliéster, mentre que en alta tensió
s’utilitza roba conductora. Per la seva part, la roba anti-estàtica s’utilitza en
situacions en les que les descàrregues elèctriques degudes a la acumulació de
electricitat estàtica en la roba poden resultar altament perilloses (atmosferes
explosives i deflagrats). Per a la seva confecció s’utilitzen robes conductives, tals
com teixits de polièster amb microfibres d’acer inoxidable, fibres sintètiques amb
nucli de carbó, etc.
UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
La roba de protecció es la peca o conjunt de peces utilitzades per el treballador i
destinades a protegir el cos (excepte cap, peus i mans) d’algun risc específic.
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En els vestits de protecció per a treballs amb maquinària, els finals de màniga i
cama s’han de poder ajustar bé al cos, i els botons i butxaques han de quedar
coberts.
En cas d’una exposició a la calor forta en forma de calor radiant, s’ha d’elegir una
peca de protecció de material tèxtil metal·litzat.
Els vestits de soldador ofereixen protecció contra esquitxades de metall fos, el
contacte breu amb les flames i la radiació ultraviolada. Solen ser de fibres naturals
amb tractaments ignífugs, o bé de cuir resistent a la calor.
S’ha d’examinar la roba de protecció a intervals regulars per a comprovar el seu
perfecte estat de conservació, les reparacions necessàries i la seva neteja correcta.
Es planificarà una adequada reposició de les peces.
Els riscos que han de cobrir la roba de protecció són:
- Agressions externes que poden produir lesions del cos.
-

Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús de les peces de protecció.

CRITERIS DE REBUIG
Insuficient confort d’ús per falta de disseny ergonòmic.
Adherència excessiva.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Alteració de la funció de protecció degut al envelliment.
Mala elecció de l’equip en funció de la naturalesa del risc o dels factors individuals
de l’usuari.
NORMATIVA
R.D. 773/1997. Anexes I.9 y III. Utilització d’Equips de Protecció Individual.
UNE-EN 340-1:1994. Roba de protecció. Requisits generals.
UNE-EN 348-1:1995. Roba de protecció. Mètodes d’assaigs. Determinació del
comportament dels materials a l’impacte de petites partícules de metall fos.
UNE-EN 367-1:1995. Roba de protecció. Protecció a els productes químics.
Requisits.
UNE-EN 370-1:1995. Roba de protecció utilitzada durant la soldadura i les
tècniques. Part 1: requisits generals.
UNE-EN 510-1:1994. Especificacions de Roba de protecció a riscos de quedar
atrapat per peces de màquines en moviment.
UNE-EN 532-1:1996. Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames.
Mètode d’assaigs.
5.3.8 PROTECCIÓ TOTAL DEL COS, ARNESOS
GENERALITATS
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Serà d’us obligatori en treballs específics on els operaris tinguin riscos de caigudes
i/o desplegaments.
El cinturó de seguretat és un sistema de manteniment al lloc de treball.

Haurà d’estar compost per:
Un punt d’ancoratge
En connector, mosquetó.
Una eslinga o corda de longitud fixa o variable.
Un arnés cinturó de subjecció amb punt de enganxament dorsal.
TIPUS
Classe A: cinturó de subjecció.
Classe B: cinturó de suspensió.
Classe C: cinturó de caiguda.
UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
Cinturons de subjecció per a sostenir a l’operari a un punt d’ancoratge anul·lant
la possibilitat de caiguda lliure, per això l’element d’ancoratge estarà sempre
tensat.
S’utilitzarà quan el treballador no necessiti desplaçar-se o estigui limitat en els seus
desplaçaments.
Cinturons de suspensió en treballs en que només existeixen esforços estàtics
(pes de l’usuari), tal com operacions en que l’usuari estigui suspès pel cinturó,
elevació i descens de persones, etc. sense possibilitat de caiguda lliure.
Cinturons de caiguda s’utilitzarà quan el treballador pugui desplaçar-se, utilitzant
per a frenar i parar la caiguda lliure d’un individu. Es vigilarà de forma especial la
seguretat del punt d’ancoratge i la seva resistència.
El cinturó haurà de fer-se servir amb una corda de posicionament.
El connector haurà d’estar situat per sobre de l’usuari i l’angle no sobrepassarà els
30º.
Els riscos que haurà de cobrir són:
-

Caiguda d’alçada.
Pèrdua de l’equilibri.
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CRITERIS DE REBUIG
Limitació de la llibertat de moviment.
Dispositiu d’enllaç curt.
Insuficient confort d’us per la seva concepció ergonòmica.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Alteració de la funció protectora degut al envelliment.
Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari.
Està prohibit utilitzar un cinturó no controlat.
Està prohibit utilitzar un cinturó com a dispositiu anti-caigudes.
Està prohibit utilitzar l’anella porta-eines com element d’ancoratge.
Està prohibit utilitzar un cinturó només, que no estigui connectat a un dispositiu de
subjecció al lloc de treball.
Està prohibit utilitzar un cinturó que hagi servit en una caiguda.
Està prohibit utilitzar un cinturó per a varies persones simultàniament.
Està prohibit posar traves al lliure funcionament de les tanques.
Haurà de ser retirat del servei tot equip que hagi arribat a la data de caducitat d’us.
NORMATIVA
R.D. 773/1997. Annexes I.8 à Utilització d’Equips de Protecció Individual.
UNE-EN 354-1:1993 a Equips de protecció individual contra caigudes des de alçada.
Elements de subjecció.
UNE-EN 355-1:1993 a Equips de protecció individual contra caigudes des de alçada.
Absorció d’energia.
UNE-EN 358-1:1993 a Equips de protecció individual contra caigudes des de alçada.
Sistemes de subjecció.
UNE-EN 361-1:1993 a Equips de protecció individual contra caiguda des de alçada.
Arnesos anticaigudes.
UNE-EN 363-1:1993 a Equips de protecció individual contra caiguda des de alçada.
Sistemes anticaigudes.
UNE-EN 365-1:1993 a Equips de protecció individual contra caiguda des de alçada.
Requisits generals per a instruccions d’us i marcat.
5.3.9 PROTECCIÓ TOTAL DEL COS
GENERALITATS
Serà d’us obligatori quan els treballadors realitzin operacions d’elevació i/o descens
(a més els cinturons de seguretat), per tant apareix el risc de caiguda d’alçada i el
mateix no està protegit amb medis de protecció col·lectiva.
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Els components seran:
Arnés anti-caigudes dispositiu de pressió del cos destinat a parar les caigudes.
Pot estar constituït per bandes, elements d’ajust i d’enganxament i altres elements,
disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d’una persona per a subjectarla durant una caiguda i després de la parada d’aquesta.
Dispositiu anti-caigudes
Absorbidor d’energia Equip que, amb la seva deformació o destrucció, absorbeix
una part important de l’energia desenvolupada en la caiguda.
Connector equip que permet unir entre sí els diferents components que formen el
sistema anti-caigudes, i a aquest sistema amb un punt d’ancoratge segur. Aquesta
connexió pot efectuar-se utilitzant un dispositiu anti-caigudes o un absorbidor
d’energia. Disposa de tanca automàtica i de bloqueig manual o automàtic.
TIPUS
Dispositiu anti-caigudes retràctil: equip proveït d’una funció de bloqueig
automàtic i un mecanisme automàtic de tensió i de replegament per l’element
d’ancoratge retràctil.
Dit element d’ancoratge retràctil pot ser un cable metàl·lic, una banda o una corda
de fibres sintètiques.
El dispositiu anti-caigudes retràctil pot portar incorporat un element de dissipació
d’energia, be en el propi dispositiu anti-caigudes o en l’element d’ancoratge
retràctil.
Dispositiu anti-caigudes lliscant dispositiu proveït d’una funció de bloqueig
automàtic i un element de guia. El dispositiu anti-caigudes lliscant es desplaça al
llarg de la línia d’anclatje, acompanya a l’usuari sense requerir intervenció manual
durant els canvis de posició cap a dalt o cap avall i es bloqueja automàticament
sobre la línia d’ancoratge quan es produeix una caiguda.
Dispositiu anti-caigudes lliscant sobre línia d’ancoratge rígida equip format
per una línia d’ancoratge rígida i un dispositiu anti-caigudes lliscant amb bloqueig
automàtic que està unit a la línia d’ancoratge rígida.
Aquesta línia d’ancoratge rígida pot ser un rail o un cable metàl·lic i es fixa en una
estructura de forma que quedin limitats els moviments laterals de la línia. Un
element de dissipació d’energia pot estar incorporat en el dispositiu anti-caigudes
lliscant o en la seva línia d’ancoratge.
Dispositiu anti-caigudes lliscant sobre línia d’ancoratge flexible equip format
per una línia d’ancoratge flexible i un dispositiu anti-caigudes lliscant amb bloqueig
automàtic que està unit a la línia d’ancoratge flexible.
Aquesta línia d’ancoratge flexible pot ser una corda de fibres sintètiques o un cable
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UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE COBRIR
El dispositiu d’ancoratge de l’equip de protecció individual contra caigudes ha de
poder resistir les forces que s’originen al retenir la caiguda d’una persona.
Els punts d’ancoratge han de ser sempre segurs i fàcilment accessibles.
Els elements d’ancoratge no es deuran de passar per voreres o arestes aguts.
Els arnesos anti-caigudes i les línies d’ancoratge es deuran emmagatzemar penjats,
en lloc sec i fresc i lluny de fonts de calor. Es deuran protegir del contacte amb
substàncies agressives (p. ex. àcids, lleixius, fluids de soldadura, olis) i de la llum
solar directa durant el seu emmagatzematge.
Els EPI contra caigudes fets de materials tèxtils es poden rentar en rentadora,
utilitzant un detergent per a teixits delicats i envolten en una bossa per a evitar les
agressions mecàniques. Una temperatura de rentat recomanada es 30ºC. Per sobre
dels 60ºC, l’estructura de les fibres artificials (poliester, poliamida) dels
components de l’equip poden resultar danyats.
Els components tèxtils dels equips fets de fibra sintètica, encara quan no es
sotmeten a sol·licitacions, sofreixen cert envelliment, que depèn de l’incidencia de
la radiació ultraviolada i de les accions climàtiques i mediambientals.
Els riscos que ha de cobrir són:
- Lesions del cos per caiguda d’alçada.
- Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús de EPI contra caigudes
d’alçada.
CRITERIS DE REBUIG
Normalment els equips de protecció no s’haurien d’intercanviar entre varis
treballadors, doncs la protecció òptima s’aconsegueix gràcies a l’adaptació del
tamany i ajust individual de cada equip.
Limitació de la llibertat de moviment.
Dispositiu d’enllaç curt.
Insuficient confort d’us per la seva concepció ergonòmica.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Alteració de la funció protectora degut a l’envelliment.
Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari.
Està prohibit utilitzar un cinturó com a dispositiu anti-caigudes.
Està prohibit utilitzar l’anella porta-eines com element d’ancoratge.
Està prohibit posar traves al lliure funcionament de les tanques.
Deurà ser retirat del servei tot equip que hagi arribat a la data de caducitat d’us.
NORMATIVA
R.D. 773/1997. Annexes I.8 a Utilització d’Equips de Protecció Individual.
UNE-EN 354-1:1993 a Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada.
Elements de subjecció.
UNE-EN 353-1:1992 a Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada.
Dispositius anti caigudes lliscants amb línia d’ancoratge rígid.
UNE-EN 353- 2:1992 a Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada.
Dispositius anti-caigudes lliscants amb línia d’ancoratge flexible.
UNE-EN 354:1992 a Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada.
Elements d’ancoratge.
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UNE-EN 360:1992 a Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada.
Dispositius anti-caigudes retràctils.
UNE-EN 795:1992 a Punts d’ancoratge dels sistemes de seguretat anti-caigudes.
UNE-EN 355-1:1993 a Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada.
Absorció d’energia.
UNE-EN 358-1:1993 a Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada.
Sistemes de subjeció.
UNE-EN 361-1:1993 a Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada.
Arnesos anticaigudes.
UNE-EN 363-1:1993 a Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada.
Sistemes anticaigudes.
UNE-EN 365-1:1993 a Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada.
Requisits generals per a instruccions d’ús i marcat.
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6. PRESSUPOST

ESS- RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA ENTORN ESTANY PARC DE LA SOLIDARITAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTOR: FERNANDO BENEDICTO DUMALL
DATA: NOVEMBRE DE 2019

AMIDAMENTS
OBRA
CAPÍTOL

1

Pàg.:
01
01

H1411111
Num.

U

Text

ESS- PARC SOLIDARITAT
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

H1421110

Num.

U

Text

5,000

ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I
UNE-EN 168
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

H1423230

Num.

U

Text

5,000

ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA
D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

H142AC60

Num.

U

Text

2,000

PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I SUPORT DE
POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX, AMB VISOR
INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 175
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

H1431101
Num.

U

Text

2,000

PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

H1445003
Num.

U

Text

5,000

MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

H144D205
Num.

Text

U

TOTAL Fórmula

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

7

TOTAL Fórmula

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

6

TOTAL Fórmula

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

5

TOTAL Fórmula

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

4

TOTAL Fórmula

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

3

TOTAL Fórmula

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

2

1

2,000

FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 143 I UNE-EN 12083
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

ESS- RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA ENTORN ESTANY PARC DE LA SOLIDARITAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTOR: FERNANDO BENEDICTO DUMALL
DATA: NOVEMBRE DE 2019

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

2,000

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

8

H145B002
Num.

U

2,000

PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS PER MANIPULACIÓ DE PAQUETERIA
I/O MATERIALS SENSE ARESTES VIVES, NIVELL 2, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

H1464420

Num.

U

2,000

PARELLA DE BOTES DE MITJA CANYA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A I UNE-EN 347-2

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

H146J364

Num.

U

5,000

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

H1455710

Num.

U

5,000

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB DITS I
PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

H145K153
Num.

U

2,000

PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00, LOGOTIP
COLOR BEIGE, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
02

H153A9F1
Num.
1

Text

U

TOTAL Fórmula

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

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL Fórmula

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

12

TOTAL Fórmula

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

11

TOTAL Fórmula

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

10

TOTAL Fórmula

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

9

2

1,000

ESS- PARC SOLIDARITAT
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLÀRIA AMB TAULÓ DE
FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

ESS- RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA ENTORN ESTANY PARC DE LA SOLIDARITAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTOR: FERNANDO BENEDICTO DUMALL
DATA: NOVEMBRE DE 2019

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

HBBAF007

Num.

U

1,000

SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA
TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER ÉSSER VISTA FINS 3 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

HM31161J
Num.

u

2,000

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

HBC1A081
Num.

m

1,000

CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

80,000

H6AA2111

Num.

m

80,000

TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150
MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

120,000
40,000
126,000

2
3

1

01
03

HQU25701
Num.

U

Text

286,000

ESS- PARC SOLIDARITAT
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

HQU27902
Num.
1

Text

U

TOTAL Fórmula

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

2

TOTAL Fórmula

120,000 C#*D#*E#*F#
40,000 C#*D#*E#*F#
126,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL Fórmula

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

5

TOTAL Fórmula

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

4

TOTAL Fórmula

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

3

3

1,000

TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB
CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

ESS- RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA ENTORN ESTANY PARC DE LA SOLIDARITAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTOR: FERNANDO BENEDICTO DUMALL
DATA: NOVEMBRE DE 2019

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

HQUA1100
Num.

U

Text

1,000

FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT
I SALUT EN EL TREBALL
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

HQU2AF02
Num.

U

Text

1,000

NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

HQU2E001
Num.

U

Text

1,000

FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

HQUAM000
Num.

U

Text

1,000

RECONEIXEMENT MÈDIC
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

H15Z1001
Num.

H

Text

5,000

BRIGADA DE SEGURETAT PER A MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE LES PROTECCIONS
Tipus

1

[C]

[D]

4,000

3,000

[E]

[F]

HQU1521A

Num.

MES

Text

12,000

LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 2,4X2,4X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL.LECTIU AMB 2 AIXETES, 1 PLAQUES TURCA, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

HQU1H23A

Num.
1

Text

MES

TOTAL Fórmula

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

9

TOTAL Fórmula

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

8

TOTAL Fórmula

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

7

TOTAL Fórmula

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

6

TOTAL Fórmula

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

5

TOTAL Fórmula

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

4

4

4,000

LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 4X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL
Tipus

[C]

4,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

ESS- RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA ENTORN ESTANY PARC DE LA SOLIDARITAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTOR: FERNANDO BENEDICTO DUMALL
DATA: NOVEMBRE DE 2019

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

1

01
04

H16F1004
Num.

H

Text

4,000

ESS- PARC SOLIDARITAT
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS ESPECÍFICS DE L'OBRA
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

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

2

HQUAP000
Num.
1

Text

U

TOTAL Fórmula

5,000

CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME
Tipus

[C]

[D]

[E]

3,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

3,000

EUR

5

ESS- RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA ENTORN ESTANY PARC DE LA SOLIDARITAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTOR: FERNANDO BENEDICTO DUMALL
DATA: NOVEMBRE DE 2019

PRESSUPOST

Pàg.:

OBRA

01

ESS- PARC SOLIDARITAT

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1

1 H1411111

U

CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 1)

15,71

5,000

78,55

2 H1421110

U

ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB
MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 2)

13,95

5,000

69,75

3 H1423230

U

ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB
MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE
PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN
169 (P - 3)

12,17

2,000

24,34

4 H142AC60

U

PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC
ABATIBLE DE MÀ I SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB
FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX, AMB
VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 175 (P - 4)

19,81

2,000

39,62

5 H1431101

U

PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458 (P - 5)

0,64

5,000

3,20

6 H1445003

U

MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 140 (P - 6)

4,12

2,000

8,24

7 H144D205

U

FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE
COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 143 I UNE-EN
12083 (P - 7)

2,70

2,000

5,40

8 H145B002

U

PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS
MECÀNICS PER MANIPULACIÓ DE PAQUETERIA I/O MATERIALS
SENSE ARESTES VIVES, NIVELL 2, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 388 I UNE-EN 420 (P - 9)

13,92

2,000

27,84

9 H1464420

U

PARELLA DE BOTES DE MITJA CANYA, AMB SOLA ANTILLISCANT
I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A I UNE-EN 347-2 (P - 11)

14,98

5,000

74,90

10 H146J364

U

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4
MM DE GRUIX, DE 120 KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ,
PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568 (P - 12)

5,79

5,000

28,95

11 H1455710

U

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A
L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE
CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420 (P - 8)

5,82

2,000

11,64

12 H145K153

U

PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS
ELÈCTRICS, CLASSE 00, LOGOTIP COLOR BEIGE, TENSIÓ
MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420 (P - 10)

41,35

1,000

41,35

TOTAL

CAPÍTOL

01.01

413,78

OBRA

01

ESS- PARC SOLIDARITAT

CAPÍTOL

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1

U

TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS,
DE 4 M D'AMPLÀRIA AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100
CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 13)

40,50

1,000

40,50

EUR

ESS- RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA ENTORN ESTANY PARC DE LA SOLIDARITAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTOR: FERNANDO BENEDICTO DUMALL
DATA: NOVEMBRE DE 2019

PRESSUPOST

Pàg.:

2

2 HBBAF007

U

SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL
CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 10 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER ÉSSER VISTA FINS 3 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 17)

23,35

2,000

46,70

3 HM31161J

u

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 19)

41,88

1,000

41,88

4 HBC1A081

m

CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5
M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 18)

3,64

80,000

291,20

5 H6AA2111

m

TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D,
BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 16)

2,94

286,000

840,84

TOTAL

CAPÍTOL

01.02

1.261,12

OBRA

01

ESS- PARC SOLIDARITAT

CAPÍTOL

03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU25701

U

BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA,
AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 22)

53,02

1,000

53,02

2 HQU27902

U

TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE
LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10
PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P 23)

71,19

1,000

71,19

3 HQUA1100

U

FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 26)

85,80

1,000

85,80

4 HQU2AF02

U

NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL.LOCADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 24)

165,00

1,000

165,00

5 HQU2E001

U

FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL.LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 25)

211,12

1,000

211,12

6 HQUAM000

U

RECONEIXEMENT MÈDIC (P - 27)

36,18

5,000

180,90

7 H15Z1001

H

BRIGADA DE SEGURETAT PER A MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE
LES PROTECCIONS (P - 14)

19,85

12,000

238,20

8 HQU1521A

MES

LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 2,4X2,4X2,3
M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35
MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 2
AIXETES, 1 PLAQUES TURCA, 2 DUTXES, MIRALL I
COMPLEMENTS DE BANY, AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL (P - 20)

63,06

4,000

252,24

9 HQU1H23A

MES

LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 4X2,3X2,6 M
DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX,
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT
DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA
DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ DE
LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL, AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 21)

96,22

4,000

384,88

TOTAL
OBRA

CAPÍTOL

01.03
01

1.642,35
ESS- PARC SOLIDARITAT

EUR

ESS- RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA ENTORN ESTANY PARC DE LA SOLIDARITAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTOR: FERNANDO BENEDICTO DUMALL
DATA: NOVEMBRE DE 2019

PRESSUPOST
CAPÍTOL

Pàg.:
04

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004

H

FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS
ESPECÍFICS DE L'OBRA (P - 15)

2 HQUAP000

U

CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME (P - 28)

TOTAL

CAPÍTOL

01.04

3

45,20

5,000

226,00

116,84

3,000

350,52
576,52

EUR

ESS- RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA ENTORN ESTANY PARC DE LA SOLIDARITAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTOR: FERNANDO BENEDICTO DUMALL
DATA: NOVEMBRE DE 2019

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: CAPÍTOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL
01.01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
413,78
CAPÍTOL

01.02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1.261,12

CAPÍTOL

01.03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1.642,35

CAPÍTOL

01.04

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

OBRA

01

ESS- PARC SOLIDARITAT

576,52
3.893,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.893,77
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA
01
ESS- PARC SOLIDARITAT
3.893,77
3.893,77

euros
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2.5

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
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ANNEX 2.5

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La Classificació del Contractista per a aquesta obra per les característiques pròpies
de la mateixa i el pressupost assignat serà la següent:
Grup G Subgrup 6 Categoria 2
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2.6

PLANIFICACIÓ DE LES OBRES
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ANNEX 2.6

PLANIFICACIÓ DE LES OBRES

Tenint en compte la tipologia i requisits necessaris d’execució de l’obra i la
implantació, es considera un termini d’execució de 4 mesos.
Aquesta temporització s’ha determinat preveient que tot i que es tracta d’una obra
amb una quantitat reduïda de tasques a realitzar, s’ha de valorar el temps de treball
juntament amb el temps de contractació, compra, fabricació i subministrament de
material (sobretot amb el subministrament de la fusta d’iroko).
A continuació s’ adjunta un PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS
TREBALLS D’ OBRA.

Id
1

Modo de Nombre de tarea
tarea

0

PARC DE LA SOLIDARITAT

2

Contractació fusta

3

Retirada i emmagatzematge
de mobiliari

4

Desmuntatge paviment de
fusta

5

Revisió d'elements estructurals

6

Reparació estructural

7

Excavacions rases i
demolicions

8

Obra civil paviments

9

Subestructura paviment al
voltant estany

10

Paviment al voltant estany

11

Desmuntatge paviment de
fusta local (fase 1)

12

Subestructura paviment local
(fase 1)

13

Il·luminació (fase 1)

14

Paviment local (fase 1)

15

Desmuntatge paviment fusta
local (fase 2)

16

Subestructura paviment fusta
(fase 2)

17

Il·luminació (fase 2)

18

Paviment local (fase 2)

19

Col·locació barana

20

Desmuntatge fusta perimetral

21

Col·locació fusta perimeral

22

Col·locació mobiliari existent

23

Repasos

24

Fin obra

M

S

15 jun '20
X
D

J

29 jun '20
L
V
M

S

13 jul '20
X
D

J

27 jul '20
L
V
M

S

10 ago '20
X
D

J

24 ago '20
L
V
M

S

07 sep '20
X
D

J

21 sep '20
L
V
M

S

05 oct '20
X
D

J

19 oct '20
L
V
M

S

02 nov '20
X
D

16 nov '20
L
V
M

S

30 nov '20
X
D

02/12

25
26

Seguretat i salut

27

Control de qualitat

28

Gestió de residus

Proyecto: Annex 2. Planning Pr
Fecha: vie 10/01/20

J

Tarea

Resumen del proyecto

Tarea manual

solo el comienzo

Fecha límite

División

Tarea inactiva

solo duración

solo fin

Progreso

Hito

Hito inactivo

Informe de resumen manual

Tareas externas

Progreso manual

Resumen

Resumen inactivo

Resumen manual

Hito externo

Página 1

J

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

2.7

RECULL FOTOGRÀFIC

PORXO

LLEGENDA
F22
F9

F19
F16

LOCAL

F18

F4

Fotografies sobre
paviment

FX

Fotografies sota
paviment

F15
F17

F2

a.p.

F10
F21

F3

FX

F20

F8
F14

F23

F6

F11

ESTANY

F7
F24
F1
F12
F5
F13

F25

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.

ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Estat actual
Situació fotografies

PLÀNOL NÚM.

Renovació dels paviments de fusta de l’entorn de l’estany del Parc de la Solidaritat
UBICACIÓ
El Prat del Llobregat

A3 1/250
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ANNEX 2.7

RECULL FOTOGRÀFIC

IMATGES GENERALS

F1: Vista general estany i bar

F2: Vista general estany
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F3: Vista general paviment estany
PAVIMENT

F4: Junta paviment estany
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F5: Paviment estany

F6: Paviment estany sobre mur
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F7: Irregularitat vora paviment

F8: Degradació lames de paviment. Es pot pot observar la llata de pi i la xapa d’acer
existent
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ESTRUCTURA SOTA PAVIMENT

F9: Vista general estructura sota paviment

F10: Estructura existent: llates de pi, 2 x UPN 100 i IPN 120 encastades a mur de
formigó
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F11: llates de pi i IPN 120 existents

F12: llates de pi i UPN 100 existents
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F13: Estructura sota paviment existent

F14: Trobada estructura sota paviment existent
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EMBARCADOR

F15: Vista general embarcador

F16: Escales embarcador
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F17: Lateral escales embarcador
TERRASSA LOCAL

F18: Paviment terrassa local
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F19: Paviment rampa entrada secundaria bar

F20: Entrada principal bar
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F21: Esglaons entrada principal bar

F22: Paviment porxo bar
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FUSTA PERIMETRAL

F23: Fusta perimetral

F24: Broc fusta perimetral
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F25: Fusta perimetral formada per llistons
verticals i llistons horitzontals com a
subestructura de recolzament.
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2.8

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0101000

H

Administratiu d'obra

17,19000

€

A0102000

H

Ajudant d'obra

24,60000

€

A010T000

H

Tècnic mig o superior

34,93000

€

A0121000

H

Oficial 1a

23,85000

€

A0122000

H

Oficial 1a paleta

23,85000

€

A0123000

H

Oficial 1a encofrador

23,85000

€

A0124000

H

Oficial 1a ferrallista

23,85000

€

A0125000

H

Oficial 1a soldador

24,25000

€

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

23,85000

€

A012A000

H

Oficial 1a fuster

21,97000

€

A012D000

H

Oficial 1a pintor

23,85000

€

A012E000

H

Oficial 1a vidrier

23,18000

€

A012F000

H

Oficial 1a manyà

24,23000

€

A012H000

H

Oficial 1a electricista

24,65000

€

A012J000

H

Oficial 1a lampista

23,11000

€

A012M000

H

Oficial 1a muntador

24,65000

€

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

23,85000

€

A012P000

H

Oficial 1a jardiner

28,01000

€

A012P200

H

Oficial 2a jardiner

26,24000

€

A0133000

H

Ajudant encofrador

21,17000

€

A0134000

H

Ajudant ferrallista

21,17000

€

A0135000

H

Ajudant soldador

21,25000

€

A0137000

H

Ajudant col·locador

21,17000

€

A013A000

H

Ajudant fuster

19,30000

€

A013D000

H

Ajudant pintor

21,17000

€

A013F000

H

Ajudant manyà

21,25000

€

A013H000

H

Ajudant electricista

19,82000

€

A013J000

H

Ajudant lampista

19,82000

€

A013M000

H

Ajudant muntador

19,85000

€

A013P000

H

Ajudant jardiner

24,86000

€

A0140000

H

Manobre

19,91000

€

A0150000

H

Manobre especialista

20,59000

€

MOOA.8A

H

Oficial 1° construcción.

21,08000

€

MOOA12A

H

Peón ordinario construcción.

16,97000

€

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C1101100

H

Compressor amb un martell pneumàtic

14,87000

€

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000

€

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

64,48000

€

C110F900

H

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

92,39000

€

C1311430

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78000

€

C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

89,49000

€

C1312340

H

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

85,58000

€

C13124C0

H

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

150,65000

€

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000

€

45,00000

€

263,08000

€

59,15000

€

Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t

39,73000

€

Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t

60,20000

€

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39000

€

C133A030

H

Compactador duplex manual de 700 kg

7,89000

€

C133A0K0

H

Safata vibrant amb placa de 60 cm

5,58000

€

C1501700

H

Camió per a transport de 7 t

32,53000

€

C1501800

H

Camió per a transport de 12 t

38,77000

€

C1501900

H

Camió per a transport de 20 t

48,59000

€

C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

42,91000

€

C1503000

H

Camió grua

44,62000

€

C1503300

H

Camió grua de 3 t

43,03000

€

C1503500

H

Camió grua de 5 t

47,81000

€

C1504R00

H

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

37,80000

€

C1504S00

H

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

53,97000

€

C1505120

H

Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

24,56000

€

C150G800

H

Grua autopropulsada de 12 t

45,12000

€

C1316100

H

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t

C131UR10

H

Rasadora sobre cadenes de 250 hp, per a rases de 0,60 m d'amplaria i 2 m de fondaria, com a
màxim

C1331100

H

Motoanivelladora petita

C1335010

H

C13350A0

H

C13350C0

C1701100

H

Camió amb bomba de formigonar

155,18000

€

C1702D00

H

Camió cisterna per a reg asfàltic

28,13000

€

C1704100

H

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

1,70000

€

C1704200

H

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,42000

€

C1705600

H

Formigonera de 165 l

1,71000

€

C1705700

H

Formigonera de 250 l

2,87000

€

C1709B00

H

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

53,72000

€

C1709G00

H

Estenedora de granulat

39,42000

€

C170D0A0

H

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

61,61000

€

C170E000

H

Escombradora autopropulsada

41,62000

€

C170H000

H

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

8,77000

€

C17A20Q0

H

Planta de formigó per a 60 m3/h

91,69000

€

C1B02A00

H

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

34,20000

€

C1B02B00

H

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

26,16000

€

22,61000

€

C1RA2500

M3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials
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MAQUINÀRIA

15,40000

€

Martell trencador manual

3,26000

€

H

Remolinador mecànic

4,32000

€

C1RA2C00

M3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

C2001000

H

C2003000
C2005000

H

Regle vibratori

4,41000

€

C200B000

H

Talladora amb disc de carborúndum

2,94000

€

C200F000

H

Màquina taladradora

3,02000

€

C200H000

H

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

7,71000

€

C200KD00

H

Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant

560,00000

€

C200P000

H

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11000

€

C200S000

H

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61000

€

C200V000

H

Equip d'injecció manual de resines

1,42000

€

CR118836

H

Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4.4 kw (6 cv) de potència, amb una amplària de
treball de 0.6 a 1 m

21,79000

€

CR221332

H

Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kw ( 35 a 54 cv) de potència, amb equip subsolador amb
3 braços i d'una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m

39,85000

€

CR241213

H

Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kw ( 35 a 54 cv) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball de 1.8 a 2.39 m

38,97000

€

CR261213

H

Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kw (35 a 54 cv) de potència, amb equip de fresatge i
d'una amplària de treball de 2 a 2.99 m

33,81000

€

CRH13030

H

Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

21,79000

€

CZ121410

H

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió

13,60000

€

CZ171000

H

Equip de raig de sorra

3,60000

€

CZ172000

H

Màquina de raig d'aigua a pressió

3,34000

€

CZ182000

H

Equip per a injecció a pressió amb broquets de pressió alta per a producte hidrofugant

8,33000

€
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B0111000

M3

Aigua

1,63000

€

B0111100

L

Aigua desionitzada no polaritzada

0,28000

€

B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

17,04000

€

B0310500

T

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,68000

€

B0311010

T

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

16,79000

€

B0312010

T

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

18,47000

€

B0314500

T

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

147,21000

€

B0315600

T

Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm

38,45000

€

B0321000

M3

Sauló sense garbellar

16,36000

€

B032U210

M3

Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila

13,11000

€

B0330020

T

Grava de pedrera, per a drens

17,66000

€

B0331Q10

T

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

16,81000

€

B0332020

T

Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

20,05000

€

B0332300

T

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

16,97000

€

B0332400

T

Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm

17,15000

€

B0332Q10

T

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

19,64000

€

B0342500

M3

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions

17,60000

€

B035U010

T

Palet de riera de d 40 a 60 mm

22,61000

€

B0372000

M3

Tot-u artificial

15,83000

€

B03D1000

M3

Terra seleccionada

9,33000

€

B03D1001

M3

Terra franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3 %, i amb les
característiques descrites per a la terra del tipus 'a' segons l'apartat 3.4 de la norma tecnològica de
jardineria ntj 08s

11,45000

€

B03D5000

M3

Terra adequada

5,53000

€

B0511401

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

96,06000

€

B0512302

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 n segons une-en 197-1, a granel

88,74000

€

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs

103,30000

€

B051E201

T

Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs

160,16000

€

B0532310

Kg

Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs

0,22000

€

B0552100

Kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60b3/b2
adh, segons une-en 13808

0,24000

€

B05A2000

Kg

Beurada de betum d'aplicació manual

0,35000

€

B05AB200

Kg

Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques

1,12000

€

B064300C

M3

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

59,55000

€

B064300D

M3

Formigó hm-20/s/20/i de consistència seca, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

59,11000

€

B064500C

M3

Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

52,53000

€

B064E21C

M3

Formigó hm-30/p/20/i+qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+qa

75,26000

€

B065910B

M3

Formigó ha-25/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

58,83000

€

B065960B

M3

Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

65,80000

€

B065960C

M3

Formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

59,55000

€
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B065E81B

M3

Formigó ha-30/b/20/iia+qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia+qa

81,91000

€

B065EH0B

M3

Formigó ha-30/b/20/iiia de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iiia

74,38000

€

B066JH0B

M3

Formigó hp-35/b/10/iiia de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iiia

81,75000

€

B06NLA2B

M3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20

58,00000

€

B06NN14B

M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, hne-15/b/40

57,61000

€

B06NN14C

M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

57,13000

€

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

33,80000

€

B0710180

T

Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

34,73000

€

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

30,93000

€

B0710280

T

Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

31,74000

€

B0714000

Kg

Morter sintètic de resines epoxi

0,00000

€

B0715100

Kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,74000

€

B0716000

Kg

Morter expansiu

0,98000

€

B0717000

Kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió

4,94000

€

B0818120

Kg

Colorant en pols per a formigó

3,27000

€

B081C010

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3

1,21000

€

B0907100

Kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural

11,68000

€

B0907200

Kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

13,98000

€

B090V010

Kg

Resina per a fixar captallums al paviment

12,42000

€

B09Z0001

U

Broquet d'injecció per a resines

0,43000

€

B0A12000

Kg

Filferro acer galvanitzat

1,92000

€

B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

1,22000

€

B0A14300

Kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,11000

€

B0A216SG

M2

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de d 2.7 mm

2,22000

€

B0A236K5

M2

Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 19 mm de pas de malla i de d 1 mm

0,87000

€

B0A31000

Kg

Clau acer

1,36000

€

B0A32500

Cu

Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària

1,75000

€

B0A4A400

Cu

Visos galvanitzats

2,43000

€

B0A61600

U

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15000

€

B0A62F90

U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

0,99000

€

B0A63K00

U

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable

3,84000

€

B0A63M00

U

Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella

6,38000

€

B0A7BB00

U

Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior

2,99000

€

B0B2A000

Kg

Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

0,57000

€

B0B2C000

Kg

Acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2

0,64000

€

B0B2N210

Kg

Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (aisi 316)

2,37000

€
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B0B34133

M2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2.2 m b500t une-en
10080

1,59000

€

B0D21030

M

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,35000

€

B0D31000

M3

Llata de fusta de pi

242,53000

€

B0D625A0

Cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

9,37000

€

B0D629A0

Cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

22,49000

€

B0D62B60

Cu

Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats i 25 usos

10,60000

€

B0D71130

M2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,27000

€

B0D75000

M2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

7,65000

€

B0D81580

M2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

1,24000

€

B0D81680

M2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,30000

€

B0DFAN90

U

Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb una relació punt/llum inferior a 0,2 m

B0DFF001

M3

Amortització de cindri metàl·lica

B0DFPZR0

M

Motlle de poliestirè de 20 kg/m3 de densitat, per a motllura de secció aparent de 25x25 cm

42,73000

€

6,35000

€

12,02000

€

B0DZA000

L

Desencofrant

2,75000

€

B0DZP500

U

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm

0,52000

€

B0DZP600

U

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm

0,59000

€

B0DZT006

M3

Bastida de metall, per a 25 usos

3,12000

€

B0E244L1

U

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria i segons
norma une-en 771-3

1,00000

€

B0F1D2A1

U

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

0,18000

€

B0G1K30D

M2

Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu superior, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

179,26000

€

B0G1PA04

M2

Pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva
a les quatre vores

245,30000

€

B0GAB4B7

M

Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, per a coronament de parets de 8 a
12.5 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

40,46000

€

B2RA73G0

T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

18,00000

€

B2RA73G1

T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

19,50000

€

B2RA7LP1

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

5,55000

€

B2RA8890

T

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

36,04000

€

B2RA9RC0

T

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0.75 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

35,00000

€

B35A2125

U

Gabió de 2x0,6x0,45 m

31,67000

€

B435F1A0

M3

Bigueta de fusta de pi flandes c24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració
np 3 (une-en 351-1)

614,00000

€

B43GL310

M3

Element de fusta laminada gl24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració np 2

805,05000

€
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B43Z0000

U

Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada

4,08000

€

B44Z5011

Kg

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,78000

€

B44Z50B6

Kg

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,80000

€

B44ZA0A5

Kg

Acer s355j2 segons une-en 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,26000

€

B44ZA0AA

Kg

Acer s355j2 segons une-en 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,16000

€

B44ZJ0C5

Kg

Acer s355j2h segons une-en 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,33000

€

B44ZJ0C6

Kg

Acer s355j2h segons une-en 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

2,24000

€

B4LM1A30

M2

Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 1.2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla
i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4

17,20000

€

B66AFENO

M2

Taulell fenólic de 13 mm per a folrre d'encofrats i una única posta.

6,00000

€

B6A1RQH0

M

Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2 x 2 m d'entramat de platina/rodó de 60x130
mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a
suports verticals de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2.15 m als extrems de cada panell, amb
acabat galvanitzat

85,91000

€

B6A1RQH5

M

Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2 x 2 m d'entramat de platina/rodó de 60x130
mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a
suports verticals de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2.15 m als extrems de cada panell, amb
acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació

90,21000

€

B6AZ31E4

U

Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2.35 m, amb platina

11,09000

€

B6AZA1G4

U

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2.35 m, amb platina

43,35000

€

B6MESA02

M2

Lecernario patio s/ ppto schuco

0,00000

€

B7B11AF0

M2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2

1,34000

€

B7B151H0

M2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2

1,05000

€

B7B151E0I5UN M2

Geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster de 200 g/m2, punxonat mecànicament mitjançant
agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrat, utilitzats com a capa separadora, filtrant,
drenant i protectora en edificació., ref. 70052022 de la serie rooftex de texsa

1,33000

€

B7B151E0LBJ0 M2

Feltre de teixit no teixit, geotèxtil, punxonat de fibra de polièster, geoflex 200 polièster, de 200 g/m2
en rotllos de 100 m x 2 m, ref. 1951-41 de la serie geotèxtils i làmines drenants d'asfaltex

0,40000

€

B7J10J95

M

Perfil de pvc d'ànima plana de 240 mm per a junt de treball exterior

8,75000

€

B7J50010

Dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

14,51000

€

8,49000

€

23,91000

€

Emulsió bituminosa, tipus eb

1,19000

€

Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè

0,10000

€

Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

0,23000

€

B7J500C0

Kg

Massilla de resines epoxi

B7JZ1010

Dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra

B7Z22000

Kg

B7ZZ1100

M

B83Z1100

U

B83ZA700

M

Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària

1,04000

€

B8635CC5

M2

Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 316), de 1.2 mm de gruix, acabat esmerilat i tallat a mida

28,00000

€

B89ZB000

Kg

Esmalt sintètic

12,97000

€

B89ZNE00

Kg

Pintura al silicat de potassa per a exteriors

11,30000

€

B89ZX000

Kg

Pintura epoxi

13,21000

€
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B8ZAF000

Kg

Imprimació fosfatant

B8ZAH000

Kg

Imprimació neutralitzadora acrílica

7,81000

€

20,04000

€

4,07000

€

13,31000

€

0,86000

€

Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm

25,70000

€

M

Pedra calcària, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm

22,06000

€

B965A2C0

M

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a2 de 20x10 cm
segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s
(r-3.5 mpa) segons une-en 1340

5,03000

€

B965A6D0

M

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada c3 de 28x17 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió t (r-5
mpa) segons une-en 1340

4,92000

€

B965F100

M

Vorada escossell model fiol 100

6,50000

€

B965F120

U

Vorada escossell model fiol 120

7,00000

€

B965GRAD

U

Vorada recta de formigó, model grada, de 27x60 i 40 cm de llargària, matavius de 4x5

14,00000

€

B965PECL

U

Vorada recta model super step breinco de 60x36x15 cm.

32,00000

€

B96AUG20

M

Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

35,94000

€

B96AUG30

M

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

30,00000

€

B97422A1

U

Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles

0,65000

€

B99ZZ050

U

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix

119,17000

€

B9B11100

U

Llambordí granític de 18x9x12 cm

0,67000

€

B9CZ1000

Kg

Beurada blanca

0,86000

€

B9CZ2000

Kg

Beurada de color

0,92000

€

B9E1F100

M2

Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

9,00000

€

B9FA2471

M2

Llosa de formigó per a paviments de 20x20 cm i 7 cm de gruix, tipus torho elegance de forma
rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt

16,21000

€

B9H11251

T

Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,92000

€

B9H11B51

T

Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 s, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

50,38000

€

B9H4B151

T

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb betum de penetració b 50/70
amb granulat per a rodament, amb pigments

137,91000

€

B9Q1CE09

M2

Post encadellat per a parquet clavat de fusta d'ipe de 350 a 600 x90x22 mm

25,33000

€

BABGA5B2

U

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor
de l de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar

189,17000

€

BABGPA68

U

Porta d'acer dues fulles

B8ZAM000

Kg

Imprimació fixadora acrílica

B8ZAN000

Kg

Imprimació epoxi

B8ZZ9000

M2

Paper transparent per calcar, en rotlle

B9611870

M

B961A670

1.500,00000

€

BAM2SA01

U

Puerta batiente de una hoja de 90x260 cm

0,00000

€

BAMWSA01

U

Herrajes para puerta de vidrio

0,00000

€

BAMWSA03

U

Cerradura golpe y llave

0,00000

€

BAMWU002

U

Conjunto de pomos de acero inoxidable para puerta de vidrio

0,00000

€

BAN51100

M

Premarco de tubo de acero galvanizado de sección 30x20 mm

0,00000

€

BAN5SA01

M

Marco de acero inoxidable en perfil l, redondo, cuadrado

0,00000

€

BAZGC360

U

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

BAZGC370

U

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà

24,96000

€

55,79000

€
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BB121AE0

M

Barana d'acer per a pintar, model tancament de parc, igual a la existent, de 120 a 140 cm d'alçària

164,00000

€

BB1228A0

M

Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà, muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària

145,49000

€

BB1528E0

M

Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (aisi 316), amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

309,55000

€

BB15UV10

M

Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà
platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10
mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària,
amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica

169,71000

€

BBA11000

Kg

Pintura reflectora per a senyalització

8,42000

€

BBA15100

Kg

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials

1,37000

€

BBA1M000

Kg

Microesferes de vidre

3,78000

€

BBA1M100

Kg

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec

1,12000

€

BBA1M200

Kg

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,22000

€

BBC4VE11

U

Captallums retrorreflectant per a senyalització vial horitzontal, amb retrorreflector de plàstic i
superfície resistent a la abrasió tipus p3a, retrorreflexió classe prp 1 a una cara

4,55000

€

BBM11102

U

Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

52,94000

€

BBM1110D

U

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra3

74,16000

€

BBM12602

U

Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

43,40000

€

BBM1260D

U

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra3

86,16000

€

BBM1370A

U

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb
pintura no reflectora

87,03000

€

BBM1AHA2

U

Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

58,23000

€

BBM1AHD2

U

Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

126,95000

€

BBM1AHDD

U

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra3

164,97000

€

BBM1BQB2

U

Placa d'orientació o situació, de 0.8m2 amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

192,01000

€

BBMZ1B20

M

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical

12,15000

€

BBMZ2610

M

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

21,04000

€

BC151D01

M2

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (b) 2 segons
une-en 12600

53,96000

€

BC15SA10

M2

Doble acristalamiento climalit 44.2 vetrogard attack p6b

0,00000

€

BC15SA61

M2

Vidrio de lucernari resistente al fuego ei60

0,00000

€

BC1HDG20

M2

Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar antibala reflector de control solar, amb
classificació de resistència a l'impacte de projectils lleugers a-20, amb lluna de 6 mm de gruix i
cambra d'aire de 8 mm

222,93000

€

BD5AUU50

M

Tub per a drenatge de pvc corrugat de paret simple i dn 50

0,54000

€

BD5B1A00

M

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 90 mm de diàmetre

1,43000

€

BD5L75M0

M2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de
les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 390 kn/m2

9,04000

€

BD5Z7CD0

U

Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm classe d400
segons norma une-en 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció

66,09000

€

BD7F4370

M

Tub de pvc de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

7,75000

€

BD7F6370

M

Tub de pvc de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

9,06000

€

BD7F7370

M

Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

10,91000

€
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BD7F9370

M

Tub de pvc de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

16,49000

€

BDDZ3150

U

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de d=70 cm i 145 kg de pes

64,05000

€

BDGZU010

M

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària per avís de instal·lació existent.

0,11000

€

BDK214F5

U

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

45,22000

€

BDKZU019

U

Bastiment i tapa articulada de fosa dúctil tipus norfond o equivalent, de 62 x 62 cm de resistència
b125 amb tancament de seguretat i relleu antilliscant

146,75000

€

BDKZU024

U

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil b-125 de 625x625x30 mm, de fundición
dúctil benito o equivalent

92,80000

€

BF421680

M

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior
i de 0.8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312

2,27000

€

BF421BE0

M

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura longitudinal, de 76.1 mm de diàmetre
exterior i de 1.5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312

10,29000

€

BFB2740U

M

Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons une-en 12201

1,13000

€

BFB2940U

M

Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons une-en 12201

2,73000

€

BFW41C10

U

Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de diàmetre, per a unió a pressió

6,69000

€

BFW41J10

U

Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76.1 mm de diàmetre, per a unió a pressió

85,20000

€

BFWB1505

U

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,97000

€

BFWB2705

U

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,68000

€

BFWBUZ30

U

Colze de llautó de 1´´

7,29000

€

BFWBUZ31

U

Te de llautó de 1´´

8,56000

€

BFWBUZ32

U

Enllaç de llautó de 1´´

5,04000

€

BFYB2705

U

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,12000

€

BFYB2905

U

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,29000

€

BG153432

U

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció ip-65 i per a
muntar superficialment

18,31000

€

BG1B0A60

U

Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb porta i finestreta

429,33000

€

BG21R910

M

Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 j, resistència a compressió de 250 n, de 1.1 mm de gruix

0,67000

€

BG22TD10

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

0,99000

€

BG22TH10

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,60000

€

BG22TL10

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

2,65000

€

BG312320

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar,
de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,99000

€

BG319330

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc

1,09000

€

BG31B550

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pvc

2,43000

€
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BG31D560

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,37000

€

BG31H560

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc

1,96000

€

BG322170

M

Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió assignada, amb designació h07v-r, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament pvc

2,34000

€

BG46UE30

U

Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida bipolar, marca cahors o
equivalent, serie df21/2qx, col·locada

16,98000

€

BGD2U010

U

Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

11,65000

€

BGW15000

U

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada

0,29000

€

BGW1B000

U

Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster

4,81000

€

BHM3U010

U

Bàcul metàl·lic troncocònic totalment galvanitzat de 7,5 m d'alçària i 1,5 m de sortint, planxa de 4
mm, amb base platina, per anar muntat amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó. segons plec.
aj. bcn

237,94000

€

BHNH9960

U

Llumenera submergible amb difusor pla de vidre, amb làmpada de quars-iode de 100 w/12 v,
armadura i marc de tancament d'aliatge anticorrosiu, reflector d'alumini, de forma circular

126,59000

€

BHWM1000

U

Part proporcional d'accessoris per a columnes

40,05000

€

BIKALATEX

K

Lletada amb ciment i sika latex per rejuntat

0,40000

€

BJM5CM01

U

Regulador de presión metàl·lic amb manometre 1´´ as inox

51,98000

€

BJM5UZ30

U

Regulador de presión de 2´´, tipus gaer de regaber, cos de llautó cromat, elements de tancament
d'acer inoxidable, màxima pressió entrada de 25 bar, regulació de sortida entre 0.3 i 6 bar, juntes
d'estanqueitat de epdm.

193,00000

€

BJS5U233

M

Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior,
amb gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separació entre
gotejadors de 30 cm

1,01000

€

BJSBUZ10

U

Electrovàlvula 1´´ tipus pga, solenoide 24 v

35,74000

€

BJSC2AS0

U

Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica

54,24000

€

BL213310

U

Recorregut de guia i pistó per a ascensors hidràulics de 450 kg de càrrega útil, 3 parades (6 m) i
0.63 m/s de velocitat

1.034,58000

€

BL31JPR1

U

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit elevat, per a 10
persones (càrrega màxima de 800 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de
qualitat alta de mides 1400x1350 mm, tancaments de vidre triple laminat embarcament doble a
180º amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de pujada i baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

58.000,00000

€

BL3M3NR1

U

Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit elevat, per a
10 persones (càrrega màxima 800 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat alta, portes d'accés
automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de pujada i baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

1.337,02000

€

BL713100

U

Amortidor de fossat per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat

545,74000

€

BL913100

U

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic, 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de
velocitat

1.340,83000

€

BLA423F0

U

Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària

843,85000

€

BLF13100

U

Grup tractor per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat

13.839,58000

€

BLJ13113

U

Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil, 0.63 m/s de
velocitat, maniobra universal simple i 3 parades

5.380,46000

€

BLL1N331

U

Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer
inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 6 persones (450 kg) i 0.63
m/s de velocitat

4.512,97000

€

BLN12310

U

Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de passatgers de 3 parades i
maniobra universal simple

69,00000

€

BLR11100

U

Botonera de pis amb acabats de qualitat normal, per a ascensor amb maniobra universal simple

18,69000

€
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BLT14170

U

Selector de parades per a ascensor hidràulic, maniobra universal simple i 0.63 m/s de velocitat

84,06000

€

BN12A690

U

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

61,25000

€

BN3G2A70

U

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma une-en iso 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, dn 50 (per a tub de 2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de pvc-u, portajunts a
pressió , tancament de polietilè hdpe i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (epdm), accionament
per maneta

12,89000

€

BN3GUZ00

U

Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 1'' de diàmetre nominal,
racord pla i rosca mascle, de 10 bar de pn, de pvc

20,00000

€

BN819320

U

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pn, de bronze,
preu alt

58,51000

€

BQ115HA1

U

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5
cm, sense respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior

1.130,97000

€

BQ113351K4W U

Banc neo liviano de 3,00 de longitud amb respatller, de santa&cole.

5.850,00000

€

BQ21CC60

U

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports
laterals de tub d'acer inoxidable

126,50000

€

BQ21FC60

U

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color negre forja i suports
laterals de fosa

144,49000

€

BQ21U023

U

Paperera metàl·lica model barcelona de fdbenito o equivalent de 70 l de capacitat, formada per
una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm entre eixos amb
ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior
fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. inclòs daus de formigó

145,14000

€

BQ421531

U

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

159,39000

€

BQ42FE20

U

Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica,
de 900 mm d'alçària, 200 mm de diàmetre i placa base de 400x400 mm, per a muntar
superficialment

223,42000

€

BQZ5U112

U

Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'u invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

135,90000

€

BR341110

M3

Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel

40,72000

€

BR351010

M3

Torba rossa a granel

51,28000

€

BR3P2110

M3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m,
segons ntj 07a, subministrada a granel

36,04000

€

BR41123C

U

Acacia dealbata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

295,25000

€

BR42E43D

U

Erythrina caffra de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l

321,05000

€

BR43513D

U

Ginkgo biloba de perímetre de 25 a 30 cm, amb peu masculí, en contenidor de 750 l

382,20000

€

BR44423F

U

Melia azedarach de perímetre de 35 a 40 cm, en contenidor de 750 l

411,60000

€

BR44D22D

U

Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules ntj

125,40000

€

BR44FJ2C

U

Prunus serrulata kanzan de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

235,14000

€

BR45163D

U

Quercus ilex de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l

314,04000

€

BR451J3C

U

Quercus robur de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

352,80000

€

BR469N3F

U

Cupressus sempervirens stricta d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l

209,25000

€

BR491433

U

Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

4,02000

€

BR496D13

U

Agapanthus umbellatus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l

2,44000

€

BR4A8254

U

Berberis buxifolia nana d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

4,02000

€
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BR4E5G21

U

Jasminum officinale en contenidor de 2 l

5,32000

€

BR4EE251

U

Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l

2,66000

€

BR4FKDB1

U

Origanum vulgare en test 11x11 cm

1,38000

€

BR4H3446

U

Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

3,43000

€

BR4J6F46

U

Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

3,30000

€

BR4JJB11

U

Vinca major variegata en contenidor d'1 l

1,65000

€

BR4JJE23

U

Vinca minor d'alçària de 10 a 15 cm, en contenidor d'1,3 l

2,25000

€

BR4JQ621

U

Wisteria floribunda alba en contenidor de 2 l

5,57000

€

BR4U1K00

Kg

Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons ntj 07n

4,51000

€

BRZ21A20

U

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2.5 m de
llargària

7,70000

€

BRZ22510

U

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

0,41000

€

BZ000000

U

Medios auxiliares

0,00000

€

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

100,00000

€

PBPCPN02

M3

Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 n/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 60mm, en ambiente normal iia , con una cantidad de cemento mayor o igual a
275 kg/m3.

103,79000

€

PBPCPN05

T

Colorante sintético para aglomerados

2.034,90000

€
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D060M022

M3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000

72,77000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,900 /R x

20,59000 =

Subtotal:

18,53100
18,53100

18,53100

Maquinària
C1705700

H

Formigonera de 250 l

0,450 /R x

2,87000 =

Subtotal:

1,29150
1,29150

1,29150

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,180

x

1,63000 =

0,29340

B0311010

T

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

16,79000 =

10,91350

B0331Q10

T

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x

16,81000 =

26,05550

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150

x

103,30000 =

15,49500

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D060M0B2

M3

52,75740

52,75740

1,00 %

0,18531

COST DIRECTE

72,76521

COST EXECUCIÓ MATERIAL

72,76521

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000

78,24000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,900 /R x

20,59000 =

Subtotal:

18,53100
18,53100

18,53100

Maquinària
C1705700

H

Formigonera de 250 l

0,450 /R x

2,87000 =

Subtotal:

1,29150
1,29150

1,29150

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,180

x

1,63000 =

0,29340

B0312010

T

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

x

18,47000 =

12,00550

B0332Q10

T

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x

19,64000 =

30,44200

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150

x

103,30000 =

15,49500

Subtotal:

58,23590

58,23590
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DESPESES AUXILIARS

D060Q021

M3

1,00 %

0,18531

COST DIRECTE

78,24371

COST EXECUCIÓ MATERIAL

78,24371

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000

84,41000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

1,100 /R x

20,59000 =

Subtotal:

22,64900
22,64900

22,64900

Maquinària
C1705600

H

Formigonera de 165 l

0,600 /R x

1,71000 =

Subtotal:

1,02600
1,02600

1,02600

Materials
B0311010

T

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

16,79000 =

10,91350

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,225

x

103,30000 =

23,24250

B0331Q10

T

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x

16,81000 =

26,05550

B0111000

M3

Aigua

0,180

x

1,63000 =

0,29340

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0701461

M3

60,50490

60,50490

1,00 %

0,22649

COST DIRECTE

84,40639

COST EXECUCIÓ MATERIAL

84,40639

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2.5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

72,63000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

1,000 /R x

20,59000 =

Subtotal:

20,59000
20,59000

20,59000

Maquinària
C1705600

H

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,71000 =

Subtotal:

1,19700
1,19700

1,19700

Materials
B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

1,740

x

17,04000 =

B0111000

M3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200

x

103,30000 =

20,66000

Subtotal:

29,64960

50,63560

50,63560
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DESPESES AUXILIARS

D0701641

M3

1,00 %

0,20590

COST DIRECTE

72,62850

COST EXECUCIÓ MATERIAL

72,62850

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

75,92000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

1,000 /R x

20,59000 =

Subtotal:

20,59000
20,59000

20,59000

Maquinària
C1705600

H

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,71000 =

Subtotal:

1,19700
1,19700

1,19700

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,250

x

103,30000 =

25,82500

B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

17,04000 =

27,77520

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0701821

M3

53,92620

53,92620

1,00 %

0,20590

COST DIRECTE

75,91910

COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,91910

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

87,47000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

1,000 /R x

20,59000 =

Subtotal:

20,59000
20,59000

20,59000

Maquinària
C1705600

H

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,71000 =

Subtotal:

1,19700
1,19700

1,19700

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

17,04000 =

25,90080

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380

x

103,30000 =

39,25400

Subtotal:

65,48080

65,48080
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS

D0701911

M3

1,00 %

0,20590

COST DIRECTE

87,47370

COST EXECUCIÓ MATERIAL

87,47370

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

94,02000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

1,000 /R x

20,59000 =

Subtotal:

20,59000
20,59000

20,59000

Maquinària
C1705600

H

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,71000 =

Subtotal:

1,19700
1,19700

1,19700

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,450

x

103,30000 =

46,48500

B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

1,480

x

17,04000 =

25,21920

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D070A4D1

M3

72,03020

72,03020

1,00 %

0,20590

COST DIRECTE

94,02310

COST EXECUCIÓ MATERIAL

94,02310

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

158,13000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

1,050 /R x

20,59000 =

Subtotal:

21,61950
21,61950

21,61950

Maquinària
C1705600

H

Formigonera de 165 l

0,725 /R x

1,71000 =

Subtotal:

1,23975
1,23975

1,23975

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

17,04000 =

26,07120

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200

x

103,30000 =

20,66000

B0532310

Kg

Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs

400,000

x

0,22000 =

88,00000

Subtotal:

135,05720

135,05720
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DESPESES AUXILIARS

D070A8B1

M3

1,00 %

0,21620

COST DIRECTE

158,13265

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,13265

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

127,97000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

1,050 /R x

20,59000 =

Subtotal:

21,61950
21,61950

21,61950

Maquinària
C1705600

H

Formigonera de 165 l

0,725 /R x

1,71000 =

Subtotal:

1,23975
1,23975

1,23975

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x

17,04000 =

23,51520

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380

x

103,30000 =

39,25400

B0532310

Kg

Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs

190,000

x

0,22000 =

41,80000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0718911

m3

104,89520

104,89520

1,00 %

0,21620

COST DIRECTE

127,97065

COST EXECUCIÓ MATERIAL

127,97065

Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

Unitats

91,85000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

1,000 /R x

20,59000 =

Subtotal:

20,59000
20,59000

20,59000

Maquinària
C1705600

H

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,71000 =

Subtotal:

1,19700
1,19700

Materials
B081C010

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,900

x

1,21000 =

1,08900
25,21920

B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

1,480

x

17,04000 =

B0111000

M3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0511401

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,450

x

96,06000 =

43,22700

1,19700
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0B24100

Kg

69,86120

69,86120

1,00 %

0,20590

COST DIRECTE

91,85410

COST EXECUCIÓ MATERIAL

91,85410

Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (aisi 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

Unitats

2,73000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

H

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

21,17000 =

0,10585

A0124000

H

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

23,85000 =

0,11925

Subtotal:

0,22510

0,22510

Materials
B0B2N210

Kg

Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (aisi 316)

B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

1,050

x

2,37000 =

2,48850

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0B2A100

Kg

2,50094

2,50094

1,00 %

0,00225

COST DIRECTE

2,72829

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,72829

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Rend.: 1,000
Unitats

0,84000
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0134000

H

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

21,17000 =

0,10585

A0124000

H

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

23,85000 =

0,11925

Subtotal:

0,22510

0,22510

Materials
B0B2A000

Kg

Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

1,050

x

0,57000 =

0,59850

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0B2C100

Kg

0,61094

1,00 %

0,00225

COST DIRECTE

0,83829

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,83829

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500sd, de límit elàstic >= 500
n/mm2

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

0,61094

0,91000

Preu

Parcial

€

Import
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A0134000

H

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

21,17000 =

0,10585

A0124000

H

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

23,85000 =

0,11925

Subtotal:

0,22510

0,22510

Materials
B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B2C000

Kg

Acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >=
500 n/mm2

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

1,050

x

0,64000 =

0,67200

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D937321K

M3

0,68444

0,68444

1,00 %

0,00225

COST DIRECTE

0,91179

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,91179

Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb
130 kg/m3 de ciment cem ii/b-l 32,5 n i terra
seleccionada, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h

Rend.: 1,000

Unitats

29,65000

Preu

Parcial

20,59000 =

5,14750

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,250 /R x
Subtotal:

5,14750

5,14750

Maquinària
C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C17A20Q0

H

Planta de formigó per a 60 m3/h

0,0162 /R x

89,49000 =

1,44974

0,017 /R x

91,69000 =

1,55873

Subtotal:

3,00847

3,00847

Materials
B03D1000

M3

Terra seleccionada

1,050

x

9,33000 =

9,79650

B0111000

M3

Aigua

0,066

x

1,63000 =

0,10758

B0512302

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 n
segons une-en 197-1, a granel

0,130

x

88,74000 =

11,53620

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

21,44028
1,00 %

21,44028
0,05148

COST DIRECTE

29,64773

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,64773
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PARTIDES D'OBRA

13.3.21

U

Lucernario ´´serie viss fire e30/ei60/ei90 tvs de
jansen´´ resistente al fuego ei 60 de dimensiones
aproximadas de 5050x2050mm de acero, 5 fijos con
montantes verticales cada metro . para un angulo de
inclinación de 10 grados
lucernario viss fire tvs ei60 de jansen, con completa
rotura de puente térmico realizado con perfiles ref:
76.666z para montantes y travesaños principales
pudiendo utilizar los perfiles ref. 76.671z y 76.094z
para realizar diferentes ángulos, todos ellos de acero
calidad s235jrg2 según la en10025:1993 con ranura
negativa, laminados en frío y con tratamiento
sendzimir (zincado en caliente) superficial de 100
micras mínimo según la norma une 37508 para evitar
la corrosión del perfil en todas sus caras. todos los
acristalamientos deben ejecutarse con juntas
resistentes
al
fuego
refs
455.508-451.025-455.518-455.517, con perfil opresor
de acero inox 400.867, espiga conectora de acero
inox , placa inox para cruces ref:455.601 y banda de
protección 451.084. la tapeta exterior decorativa en
aluminio lacado. lacado al horno con pintura en polvo
de la casa akzo nobel de 100 micras mínimo según
procesos de lacado jan-77/1 con sello qualisteelcoat
clase 2 y color a definir por la dirección facultativa.
todo ello debe ser fabricado e instalado según
método jansteel.
vidrio:
doble acristalamiento; climalit plus ultra n ii 66.2
(12argón) contraflam ei 60 (25mm). sistema
cerramiento vidriado transparente horizontal
cortafuegos ei 60:
suministro y colocación de sistema de cerramiento
vidriado transparente resistente al fuego ei 60 para
uso exterior constituido por acristalamiento sgg
contraflam climaplus 60, de 50 mm, compuesto, al
exterior por vidrio bajo emisivo laminar 66.2 mm con
capa sgg planitherm ultra n en cara 2, dispuesto para
resistir una sobrecarga de mantenimiento de
100kg/m2, cámara de argón(90%) de 12mm y al
interior por un vidrio contraflam ei 60(25mm)formado
por 3 lunas multilaminares templadas, con 2 cámaras
rellena de gel interlayer, resistente a rayos
ultravioleta, con clasificación de seguridad física de
protección a personas como 1(b)1 según norma en
12600 y clasificación de reacción al fuego a2-s1,d0
instalado, con calzos especiales y
sellado estanqueidad a dos caras, en perfiles de
acero jansen janisol c4 que, junto con el vidrio antes
mencionado, confieran la condición al cerramiento
vidriado de ei 60, incluyendo certificación oficial de
clasificación al fuego de acuerdo con las normas
vigentes.
ensayo con jansen que habilita este uso: applus
11/2712-729 m1.
clasificaciones:
lucernario ei60
resistencia a la lluvia batiente (en 12154): re
1200
resistencia a la carga de viento (en 13116):
2kn/m2
permeabilidad al aire (en 12152): clase ae
resistencia al impacto (en 14019): clase e5 / i5
transmitancia térmica 1,4.-w/m2ºk con vidrio

Rend.: 1,000

0,00

€
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PARTIDES D'OBRA

de 51 mm.
homologación ei 60 para lucernarios.
dimensiones máximas según homologación realizada
con normativa europea.
todo según planos definidos en proyecto.
incluso parte proporcional de elementos auxiliares
para montaje e instalación

Unitats

Preu

Parcial

Import

Materials
B6MESA02 M2

Lecernario patio s/ ppto schuco

0,000

x

0,00000 =

0,00000

BC15SA61

Vidrio de lucernari resistente al fuego ei60

0,000

x

0,00000 =

0,00000

M2

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
13.3.24

U

Cv7 - suministro y colocación de cerramiento de
vidrio tipo cv7, para un hueco de obra aproximado de
124x220cm, serie janisol antirrobo de jansen.
puerta, con perfiles de acero jansen de la serie
janisol antiefracción formado por perfiles de acero
calidad s235jrg2 según la en10025:1993 laminados
en frío, de 1,5 mm de espesor y 60 mm de
profundidad,
y tratado sendzimir (zincado en
caliente) según la norma une 37-508 superficial de
100 micras mínimo para evitar la corrosión del perfil
en todas sus caras. con rotura de puente térmico de
15mm entre elementos de perfil mediante almas
continúas en material poliamida con fibra de vidrio.
estanquidad del sistema mediante doble junta epdm
(ref:455.006) en marco (ref:630.013z) y hoja
(ref:630.416z;630.114z) así como burlete automático
inferior con junta planetaria (ref:555.370). marco y
hoja enrasados dejando una ranura negativa de
5mm.
sistema específico antiefracción formado por
escuadra de acero (ref: 400.021z), junquillo
revestimiento (ref:406.999), clip de fijación
(ref:450.023), unión mecánica acero galvanizado
(ref:450.024), cerradura antiefracción (ref: 550.364),
varillas
de
cierre
antiefracción
(refs:
555.221-550.373). todo el sistema debe ser fabricado
e instalado según método jansteel.
lacado al horno con pintura en polvo de la casa akzo
nobel de 100 micras mínimo según procesos de
lacado jan-77/1 con sello qualisteelcoat clase 2 y
color a definir por la dirección facultativa.
todo ello acristalado con vidrio:
climalit 44.2 (10argón) vetrogard attack p6b(15mm).
espesor total 36 mm. constituido al exterior por vidrio
laminar 44.2 mm, con seguridad anti-agresión según
une en 356:p2a y seguridad de uso según une en
12600:1b1, cámara de argón de 10mm y al interior
por un vidrio vetrogard attack formado por lunas

Rend.: 1,000

0,00000
0,00

€
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multilaminares , con seguridad anti-agresión según
une en 356:p6b y clasificación de seguridad física de
protección a personas como 1(b)1 según norma en
12600 , instalado en perfiles de acero jansen janisol
rc3, incluyendo certificación oficial de clasificación
vidrio anti-agresión.
clasificaciones:
resistencia a la lluvia batiente (en 12208):
clase 3a
resistencia a la carga de viento (en 12210):
clase c2
permeabilidad al aire (en 12207): clase 2
coeficiente de transmisión térmica (en
1077-1): 2 w/m2k (puede variar en función del vidrio
y dimensiones)
aislamiento acústico (en 140-3): hasta rw 45
db
protección antiefracción (env 1627): hasta rc3
resist. a los cambios de temp.(en 12219):
clase 2(d)/2(e)
resistencia mecánica (en 1192): clase 4
resistencia antibalas (en 1522): hasta fb 6
incluso colocación de premarco, sistema de herrajes
y mecanismos y todo tipo de materiales y
operaciones auxiliares necesarias y certificado de
homologación.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,000 /R x

23,85000 =

0,00000

A0137000

H

Ajudant col·locador

0,000 /R x

21,17000 =

0,00000

Subtotal:

0,00000

0,00000

Materials
BAMWSA03 U

Cerradura golpe y llave

0,000

x

0,00000 =

0,00000

BC15SA10

Doble acristalamiento climalit 44.2 vetrogard attack
p6b

0,000

x

0,00000 =

0,00000

BAM2SA01 U

Puerta batiente de una hoja de 90x260 cm

0,000

x

0,00000 =

0,00000

BAN5SA01 M

Marco de acero inoxidable en perfil l, redondo,
cuadrado

0,000

x

0,00000 =

0,00000

BAN51100

M

Premarco de tubo de acero galvanizado de sección
30x20 mm

0,000

x

0,00000 =

0,00000

BAMWU002 U

Conjunto de pomos de acero inoxidable para puerta
de vidrio

0,000

x

0,00000 =

0,00000

BZ000000

Medios auxiliares

0,000

x

0,00000 =

0,00000

Herrajes para puerta de vidrio

0,000

x

0,00000 =

0,00000

M2

U

BAMWSA01 U

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00000

0,00 %

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
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AJUDES00

U

Ajudes ram de paleta per a instal·lació ascensor i
complements d'instal·lació

Rend.: 1,000

5.000,00

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

50,000

x

100,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

5.000,00000
5.000,00000

5.000,00000
5.000,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5.000,00000

€
BORDILLO
M
Bordillo
Rend.: 1,000
0,00
_____________________________________________________________________________________________________________
P-2

CONTROLQUA Pa

€
Partida alçada a justificar de control de qualitat
Rend.: 1,000
671,00
segons annex 2.3 del projecte
_____________________________________________________________________________________________________________
E2135111

M3

Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

129,34

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

6,400 /R x

19,91000 =

Subtotal:

127,42400
127,42400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,91136

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

129,33536
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E2135112

M3

127,42400

Enderroc de tram superior de murs de fronton,
construits amb ceràmica, demolició amb mitjans
manuals, inclos elements auxiliars (bastides, cistelles,
etc) i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

129,33536

Rend.: 1,000

Unitats

129,34

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

6,400 /R x

19,91000 =

Subtotal:

127,42400
127,42400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,91136

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

129,33536
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

E221B472

M3

Excavació per a caixa de paviment dels entorns del
bar, amb un gruix variable de 20 a 25 cm de promig,
en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega directa sobre
camió

129,33536

Rend.: 1,000

Unitats
Maquinària

127,42400

3,85

Preu

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

C1312340

H

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x

85,58000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,85110
3,85110

3,85110
3,85110
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E221C472

M3

Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,85110

Rend.: 1,000

Unitats

3,85

Preu

Parcial

85,58000 =

3,85110

€

Import

Maquinària
C1312340

H

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,85110

3,85110
3,85110
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E222142A

M3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

3,85110

Rend.: 1,000

Unitats

7,28

Preu

Parcial

50,90000 =

7,27870

€

Import

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,143 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

7,27870

7,27870
7,27870
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

E222B42A

M

Excavació de rasa lineal de drenatge de la vora del
paviment de fusta de l'entorn del bar. de secció
0,20x0,20 m, amb refí de sols de rasa i càrrega
mecànica sobre camió

7,27870

Rend.: 1,000

Unitats

4,43

Preu

Parcial

20,59000 =

0,82360

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,040 /R x
Subtotal:

0,82360

0,82360

Maquinària
C1501800

H

Camió per a transport de 12 t

0,040 /R x

38,77000 =

1,55080

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,040 /R x

50,90000 =

2,03600

Subtotal:

3,58680

3,58680
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,02059

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,43099
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E225177A

M3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del pm

4,43099

Rend.: 1,000

Unitats

3,28

Preu

Parcial

19,91000 =

0,19910

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,010 /R x
Subtotal:

0,19910

0,19910

Maquinària
C1316100

H

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t

0,033 /R x

45,00000 =

1,48500

C1335010

H

Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t

0,040 /R x

39,73000 =

1,58920

Subtotal:

3,07420

3,07420

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00299

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3,27629
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E2A15000

M3

Subministrament de terra adequada d'aportació

Rend.: 1,000
Unitats

3,27629
5,53
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B03D5000

M3

Terra adequada

1,000

x

5,53000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

5,53000
5,53000

5,53000
5,53000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

E3CBBA66

M2

Armadura per a solera de formigó de l'entorn del bar,
ap500 t amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm b500t
une-en 10080

5,53000

Rend.: 1,000

Unitats

3,02

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

H

Ajudant ferrallista

0,024 /R x

21,17000 =

0,50808

A0124000

H

Oficial 1a ferrallista

0,024 /R x

23,85000 =

0,57240

Subtotal:

1,08048

1,08048

Materials
B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B34133

M2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:5-5 mm 6x2.2 m b500t une-en 10080

0,0163

x

1,22000 =

0,01989

1,200

x

1,59000 =

1,90800

Subtotal:

1,92789

1,92789
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01621

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3,02458
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E3CBDA66

M2

Armadura per a lloses ap500 t amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:5-5 mm 6x2.2 m b500t une-en 10080

3,02458

Rend.: 1,000

Unitats

3,02

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0124000
A0134000

H
H

Oficial 1a ferrallista

0,024 /R x

23,85000 =

0,57240

Ajudant ferrallista

0,024 /R x

21,17000 =

0,50808

Subtotal:

1,08048

1,08048

Materials
B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B34133

M2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:5-5 mm 6x2.2 m b500t une-en 10080

0,0163

x

1,22000 =

0,01989

1,200

x

1,59000 =

1,90800

Subtotal:

1,92789

1,92789

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01621

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3,02458
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

E435B1A2

M3

Subestructura per a paviment de fusta del llac,
configurada amb bigues i llistons de fusta de pi
flandes de primera qualitat, de seccions 60 x 90 mm.
acabat ribotat, de llargaries variables, des de 0, 38 m
fins a 11 m treballada a taller i ajustada a dimensions
en obra, amb tractament de sals en autoclau amb un
nivell de penetració np 3 (une-en 351-1).
la configuració de la trama inclou:
1- bigues continues no paral·leles,
2- borretges transversals de dimensió curta i
variable, fixats a les bigues amb peces especials
tipus estreb de ´´simpson strong-tie´´ ´´model sbe o
sae´´ i fixacions amb estrebs model ´´sded/g per als
extrems amb corretges sobre bigues d'acver
inoxidable.
3- les bigues recolçades sobre bigues d'acer
galvanitzat aniran cargolades a les bigues i tallades
en trams curts per encaixar entre separadors d'acer
galvanitzat soldat a les bigues (existents) i les bigues
curtes transversals.
4- les fixacions de les bigues amb subestructura
d'acer i entre bigues i cabirons es farà sempre amb
cargols d'acer inoxidable qualitat a4 (no s'accepta la
qualitat a2), amb cabota encaixada i per manipulació
amb cap d'estrella o allen. a les unions es col·locaran
volanderes de nylon o separadors per evitar
corrosions entre metalls
5- als trams que son col·locats sobre zona de
paviment, les bigues es col·locarán sobre daus de
formigó i encastament amb connextors d'acer clavats
a la fusta per evitar el seu moviment posterior.
6- en aquests trams sobre paviment, els cabirons
curts transversals es col·locaran igualment amb
peces especials galvanitzades d'estrebs de ´´simpson

Rend.: 1,000

3,02458
1.288,61

€
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PARTIDES D'OBRA

strong-tia´´ model ´´sbe o sae´´ com a la resta de la
subestructura.
7- totes les fixacions es duran a terme amb visos
d'acer inoxidable qualitat a4 (no s'acepta la qualitat
a2)

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013A000

H

Ajudant fuster

3,250 /R x

19,30000 =

62,72500

A012A000

H

Oficial 1a fuster

6,500 /R x

21,97000 =

142,80500

Subtotal:

205,53000

205,53000

Materials
B43Z0000

U

Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada

0,000

x

4,08000 =

0,00000

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,500

x

100,00000 =

50,00000

B43ZB000

M3

Part proporcional de peces especials per encaix i
suport entre cabirons i bigues de fusta,

1,000

x

150,00000 =

150,00000

B435B1A0

M3

Elements de subestructura amb fusta de pi flandes
primera qualitat, acabat ribotat, de seccions ....... i
llargaries variables preparades a taller i ajustades en
obra, fusta tractada amb sals en autoclau, amb un
nivell de penetració np 3 (une-en 351-1)

1,100

x

800,00000 =

880,00000

Subtotal:

1.030,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,08295

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.288,61295
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

E435B1A3

M

1.030,00000

Lllistó de fusta per a subestructura per a folrres
verticals de perímetre de llac, configurada amb llisto
de fusta iroko procedent del reaprofitament de la fusta
del paviment existent de la terrassa del bar, de 20 x
100 mm aprox, i de llargaries variables, i configuració
de les alineacions en corba, la configuració de la
subestructura inclou:

1.288,61295

Rend.: 1,000

30,83

€

1- doble llisto continu (un col·locat al cantó inferior
del revestiment perimetral del llac, amb la major
dimenssió en vertical. el segón col·locat sobre
coronament del mur de formigó del llac, amb la major
dimensió en horitzontal.
2- fixacions sobre mur de formigó amb fixacions
quimiques de at-hp per ambients humits, cada 40 cm
de distància i resines set-xp estables per a tot tipus
de condicions (calor extrem, humitat, etc).
3- encaix a la llata de fusta per la cabota cargolada
de la fixació al llistó inferior i cabota arrodonida per la
fixació del llistó superior.
4- fixacions amb acer inoxidable qualitat a4 (no
s'accepta la qualitat a2). tipus ´´lmas´´ de ´´simpson
strong-tie´´
Unitats
Ma d'obra

Preu

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA

A0137000

H

Ajudant col·locador

0,040 /R x

21,17000 =

0,84680

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

23,85000 =

0,95400

Subtotal:

1,80080

1,80080

Materials
BZZZZZZZ

U

ZS94BAQU U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,040

x

100,00000 =

4,00000

Ancoratge quimic per a fixació de llisto iroko sobre
parament de formigó.ancoratges específics per
ambients humids, amb calor i ambient marí.
profunditat de 10-15 cm, varlla de 10 mm.

2,500

x

10,00000 =

25,00000

Subtotal:

25,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02701

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

30,82781
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

E435B1A4

M3

25,00000

Suministre i col·locació d'elements de fusta iroko per
a paviment i baranes del pont. de seccions
d'escairada de 11,5 x 7,5 cm per baranes, de 8,5 x
8,5 cm en passamans superiors i de 8 x 9 cm en
paviments. llargaries iguals a les existents, de 150 cm
per paviments i 128 cm per baranes, llargaria del
passama de 4 m.
elements treballats a taller i ajustats a obra. inclou
passadors i cargols d'acer inoxidable de qualitat a4
(no s'accepta la qualitat a2), solució de reblons per
les bigues principals i les fustes de paviment. solució
de cargols de cabota cónica i mecanisme estrella o
allen per les baranes i fixacioons dels perfils
galvanitzats inferiors a la biga laminada. col·locació
de separadors o volanderes de nylon entre acer
inoxidable i acer galvanitzat. totes les fustes es
separarn del terreny i als extrems només es permetrà
el contacte amb bases de granulat per a un bon
drenatge i aireació.

30,82781

Rend.: 1,000

1.774,04

Unitats

Preu

Parcial
1,54400

€

Import

Ma d'obra
A013A000

H

Ajudant fuster

0,080 /R x

19,30000 =
21,97000 =

1,75760

A012A000

H

Oficial 1a fuster

0,080 /R x

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

23,85000 =

0,95400

A0137000

H

Ajudant col·locador

0,080 /R x

21,17000 =

1,69360

Subtotal:

5,94920

5,94920

Materials
BZZZZZZZ
B0H5BIRO

U
M3

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Fusta iroko, de diferents seccions, acabat ribotat,

0,080

x

100,00000 =

8,00000

1,100

x 1.600,00000 =

1.760,00000

Subtotal:

1.760,00000

1.760,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08924

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.774,03844
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

E435B2A2

M2

Subestructura per a paviment de fusta de l'entorn del
bar, configurada amb bigues i llistons de fusta de pi
flandes de primera qualitat, de seccions 60 x 90 mm.
acabat ribotat, de llargaries variables, treballada a
taller i ajustada a dimensions en obra, amb
tractament de sals en autoclau amb un nivell de
penetració np 3 (une-en 351-1).
la configuració de la trama inclou:

1.774,03844

Rend.: 1,000

72,42

€

1- bigues continues paral·leles, col·locades sobre
solera de formigó amb tocs de formigó amb conectors
clavats d'acer galvanitzat, tocs de formigó de 30x30
cm cada 80 cm de distància entre eixos.
2- bigues perimetrals, col·locades sobre solera de
formigó amb tocs de formigó amb conectors clavats
d'acer galvanitzat, tocs de formigó de 30x30 cm cada
80 cm de distància entre eixos.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013A000

H

Ajudant fuster

0,500 /R x

19,30000 =

9,65000

A012A000

H

Oficial 1a fuster

0,500 /R x

21,97000 =

10,98500

Subtotal:

20,63500

20,63500

Materials
B065960B

M3

Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

0,220

x

65,80000 =

14,47600

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,050

x

100,00000 =

5,00000

B435B1A0

M3

Elements de subestructura amb fusta de pi flandes
primera qualitat, acabat ribotat, de seccions ....... i
llargaries variables preparades a taller i ajustades en
obra, fusta tractada amb sals en autoclau, amb un
nivell de penetració np 3 (une-en 351-1)

0,040

x

800,00000 =

32,00000

Subtotal:

32,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,30953

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

72,42053
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E435F1A2

M3

Bigueta de fusta de pi flandes c24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració np 3 (une-en
351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer

72,42053

Rend.: 1,000

Unitats

822,61

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013A000

H

Ajudant fuster

32,00000

3,250 /R x

19,30000 =

62,72500

€

Import
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A012A000

H

Oficial 1a fuster

6,500 /R x

21,97000 =

Subtotal:

142,80500
205,53000

205,53000

Materials
B435F1A0

M3

Bigueta de fusta de pi flandes c24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració np 3 (une-en
351-1)

1,000

x

614,00000 =

Subtotal:

614,00000

614,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,08295

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

822,61295
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E43G5132

M3

614,00000

Biga de fusta laminada gl24h, amb gruix de laminat
33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm
de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m,
treballada
al
taller
i
amb
tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració np
2, muntada sobre suports

822,61295

Rend.: 1,000

997,62

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013A000
A012A000

H
H

Ajudant fuster

3,000 /R x

19,30000 =

57,90000

Oficial 1a fuster

6,000 /R x

21,97000 =

131,82000

Subtotal:

189,72000

189,72000

Materials
B43GL310

M3

Element de fusta laminada gl24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració np 2

1,000

x

805,05000 =

Subtotal:

805,05000

805,05000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,84580

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

997,61580
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

E43GB132

M3

Suministre i col·locació de noves bigues de fusta
iroko laminades, de secció total 140 x 360 mm.de la
mateixa llargaria de les existents, inclós encaix en
peces d'ancoratge als estrebs del pont i peça dovella,
col·locació de passadors i bandes inferiors de neopré
generant uns canals de desguass per millor
durabilitat de la fusta.
inclou certificats de tractament i estabilitat de la biga
amb marcatge ce, certificat de garanties i treballada
al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració np 2.

997,61580

Rend.: 1,000

Unitats

2.532,34

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

805,05000

6,000 /R x

19,85000 =

119,10000

€

Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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32

PARTIDES D'OBRA

A012M000

H

Oficial 1a muntador

6,000 /R x

24,65000 =

147,90000

A012A000

H

Oficial 1a fuster

6,000 /R x

21,97000 =

131,82000

A013A000

H

Ajudant fuster

6,000 /R x

19,30000 =

115,80000

Subtotal:

514,62000

514,62000

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

1,200

x

100,00000 =

120,00000

B43GFLIR

M3

Element de fusta de iroko laminada estructural, de
secció 140 x 360 i llargària fins a 5 m.

1,050

x 1.800,00000 =

1.890,00000

Subtotal:

1.890,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

7,71930

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.532,33930
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E441A315

Kg

1.890,00000

Acer s355j2 segons une-en 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

2.532,33930

Rend.: 1,000

Unitats

1,91

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0125000
A0135000

H
H

Oficial 1a soldador

0,015 /R x

24,25000 =

0,36375

Ajudant soldador

0,015 /R x

21,25000 =

0,31875

Subtotal:

0,68250

0,68250

Maquinària
C200P000

H

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,015 /R x

3,11000 =

Subtotal:

0,04665
0,04665

0,04665

Materials
B44ZA0AA

Kg

Acer s355j2 segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000

x

1,16000 =

Subtotal:

1,16000

1,16000

1,16000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01706

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,90621
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E441A316

Kg

Acer s355j2 segons une-en 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, inclós
part proporcional de plaques, rodons ancoratges,
rigiditzadors, etc. col·locat a l'obra amb soldadura

1,90621

Rend.: 1,000

Unitats

1,91

Preu

Parcial

21,25000 =

0,31875

Ma d'obra
A0135000

H

Ajudant soldador

0,015 /R x

€

Import
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Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

A0125000

H

Oficial 1a soldador

0,015 /R x

24,25000 =

Subtotal:

0,36375
0,68250

0,68250

Maquinària
C200P000

H

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,015 /R x

3,11000 =

Subtotal:

0,04665
0,04665

0,04665

Materials
B44ZA0AA

Kg

Acer s355j2 segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000

x

1,16000 =

Subtotal:

1,16000

1,16000

1,16000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01706

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,90621
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E441J33D

Kg

Acer s355j2h segons une-en 10210-1, per a pilars
formats per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

1,90621

Rend.: 1,000

Unitats

1,93

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0135000

H

Ajudant soldador

0,012 /R x

21,25000 =

0,25500

A0125000

H

Oficial 1a soldador

0,012 /R x

24,25000 =

0,29100

Subtotal:

0,54600

0,54600

Maquinària
C200P000

H

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,012 /R x

3,11000 =

Subtotal:

0,03732
0,03732

0,03732

Materials
B44ZJ0C5

Kg

Acer s355j2h segons une-en 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000

x

1,33000 =

Subtotal:

1,33000

1,33000

1,33000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01365

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,92697
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E441JB3D

Kg

Estructura d'acer s355j2h segons une-en 10210-1,
per a cos de l'ascensor, formats per peça composta,
en plaques d'ancoratge, pilars, bigues, rigiditzadors,
arriostraments, etc. treballats en taller i galvanitzat en
calent, inclou una ma d' d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb cargols

1,92697

Rend.: 1,000

Unitats

3,99

Preu

Parcial

€

Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

34

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0125000

H

Oficial 1a soldador

0,012 /R x

24,25000 =

0,29100

A0135000

H

Ajudant soldador

0,012 /R x

21,25000 =

0,25500

Subtotal:

0,54600

0,54600

Maquinària
C200P000

H

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,012 /R x

3,11000 =

Subtotal:

0,03732
0,03732

0,03732

Materials
B44ZJ0C5

Kg

Acer s355j2h segons une-en 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,050

x

1,33000 =

1,39650

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,020

x

100,00000 =

2,00000

Subtotal:

3,39650

3,39650

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01365

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3,99347
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E442A01D

Kg

Acer s355j2 segons une-en 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

3,99347

Rend.: 1,000

Unitats

1,81

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000
A012M000

H
H

Ajudant muntador

0,012 /R x

19,85000 =

0,23820

Oficial 1a muntador

0,012 /R x

24,65000 =

0,29580

Subtotal:

0,53400

0,53400

Materials
B44ZA0A5

Kg

Acer s355j2 segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000

x

1,26000 =

Subtotal:

1,26000

1,26000

1,26000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01335

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,80735
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E447J437

Kg

Acer s355j2h segons une-en 10210-1, per a llindes
formades per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

1,80735
3,36

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,025 /R x

23,85000 =

0,59625

A0140000

H

Manobre

0,025 /R x

19,91000 =

0,49775

Subtotal:

1,09400

1,09400

Materials
B44ZJ0C6

Kg

Acer s355j2h segons une-en 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000

x

2,24000 =

Subtotal:

2,24000

2,24000

2,24000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,02735

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3,36135
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E44B5113

Kg

Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

3,36135

Rend.: 1,000

Unitats

1,81

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,028 /R x

24,65000 =

0,69020

A013M000

H

Ajudant muntador

0,016 /R x

19,85000 =

0,31760

Subtotal:

1,00780

1,00780

Materials
B44Z5011

Kg

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000

x

0,78000 =

Subtotal:

0,78000

0,78000

0,78000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,02520

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,81300
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

E44BB113

Kg

Subestructura complementària amb acer laminat i
galvanitzat en calent, sota paviments entorn del bar,
rampa, etc. amb acer s275jr segons une-en 10025-2,
per a formació de corretges amb peça simple,
treballada a taller amb perforacions i talls per a
muntatge en obra amb cargols, galvanització en
calent, en perfils tipus upn i elements d'ancoratge
amb placa, angulars, etc.

1,81300

Rend.: 1,000

Unitats

4,68

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,050 /R x

24,65000 =

1,23250

A013M000

H

Ajudant muntador

0,050 /R x

19,85000 =

0,99250

Subtotal:

2,22500

Materials
B44Z5011

Kg

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,

1,150

x

0,78000 =

0,89700

2,22500
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Pàg.:

36

PARTIDES D'OBRA

heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,015

x

100,00000 =

Subtotal:

1,50000
2,39700

2,39700

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,05563

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,67763
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

E44BB114

U

Partida de previsió per possible reposició dels 6
elements d'acer galvanitzat en calent, de suport de
les bigues principals del pont, extrems i peçes de
dovella, reproduint la mateixa forma, dimensions,
mecanització, passadors i característiques de detall
per ancoratge a fonament de formigó.

4,67763

Rend.: 1,000

1.007,68

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

6,000 /R x

24,65000 =

147,90000

A013M000

H

Ajudant muntador

6,000 /R x

19,85000 =

119,10000

Subtotal:

267,00000

267,00000

Materials
B44Z5011

Kg

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

300,000

x

0,78000 =

234,00000

5,000

x

100,00000 =

500,00000

Subtotal:

734,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

6,67500

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.007,67500
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E45A1FH4

M3

734,00000

Formigó per a sostre nervat unidireccional,
ha-30/b/20/iia+qa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1.007,67500

Rend.: 1,000

107,89

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

23,85000 =

1,43100

A0140000

H

Manobre

0,240 /R x

19,91000 =

4,77840

Subtotal:

6,20940

6,20940

Maquinària
C1701100

H

Camió amb bomba de formigonar

0,100 /R x

155,18000 =

Subtotal:

15,51800
15,51800

15,51800

Materials
B065E81B

M3

Formigó ha-30/b/20/iia+qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia+qa

1,050

x

Subtotal:

81,91000 =

86,00550

86,00550

86,00550
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Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,15524

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

107,88814
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E45C6BCB

M3

Formigó per a lloses, hp-35/b/10/iiia, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

107,88814

Rend.: 1,000

103,08

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000
A0140000

H
H

Oficial 1a paleta

0,054 /R x

23,85000 =

1,28790

Manobre

0,216 /R x

19,91000 =

4,30056

Subtotal:

5,58846

5,58846

Maquinària
C1701100

H

Camió amb bomba de formigonar

0,090 /R x

155,18000 =

Subtotal:

13,96620
13,96620

13,96620

Materials
B066JH0B

M3

Formigó hp-35/b/10/iiia de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iiia

1,020

x

81,75000 =

Subtotal:

83,38500

83,38500

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,13971

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

103,07937
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4BC4000

Kg

83,38500

Armadura per a lloses d'estructura ap500 sd d'acer
en barres corrugades b500sd de límit elàstic >= 500
n/mm2

103,07937

Rend.: 1,000

Unitats

1,43

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0124000

H

Oficial 1a ferrallista

0,012 /R x

23,85000 =

0,28620

A0134000

H

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

21,17000 =

0,21170

Subtotal:

0,49790

0,49790

Materials
B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,012

x

1,22000 =

0,01464

D0B2C100

Kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500sd, de límit elàstic >= 500
n/mm2

1,000

x

0,91179 =

0,91179

Subtotal:

0,92643

0,92643

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00747

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,43180
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,43180
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38

PARTIDES D'OBRA

E4DC2D02

M2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000

51,60

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0123000

H

Oficial 1a encofrador

0,920 /R x

23,85000 =

21,94200

A0133000

H

Ajudant encofrador

0,805 /R x

21,17000 =

17,04185

Subtotal:

38,98385

38,98385

Materials
B0D31000

M3

Llata de fusta de pi

0,0019

x

242,53000 =

0,46081

B0D629A0

Cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x

22,49000 =

0,33960

B0D71130

M2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x

1,27000 =

1,39700

B0DZA000

L

Desencofrant

B0A31000

Kg

Clau acer

B0D75000

M2

B0D21030

M

0,060

x

2,75000 =

0,16500

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150

x

7,65000 =

8,79750

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,990

x

0,35000 =

0,34650

Subtotal:

11,64336

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,97460

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

51,60181
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4DC2D03

M2

11,64336

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària de 6 a 7 metres, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist,
inclos encofrats laterals

51,60181

Rend.: 1,000

51,60

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0133000

H

Ajudant encofrador

0,805 /R x

21,17000 =

17,04185

A0123000

H

Oficial 1a encofrador

0,920 /R x

23,85000 =

21,94200

Subtotal:

38,98385

38,98385

Materials
B0D629A0

Cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B0D21030

M

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

M3

Llata de fusta de pi

B0D75000

M2

0,0151

x

22,49000 =

0,33960

0,990

x

0,35000 =

0,34650

0,0019

x

242,53000 =

0,46081

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150

x

7,65000 =

8,79750

B0DZA000

L

Desencofrant

0,060

x

2,75000 =

0,16500

B0D71130

M2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x

1,27000 =

1,39700

B0A31000

Kg

Clau acer

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

Subtotal:

11,64336

11,64336
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Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,97460

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

51,60181
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

E4E25611

m2

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió
de la paret de 3 N/mm2

51,60181

Rend.: 1,000

Unitats

31,38

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,480 /R x

23,85000 =

11,44800

A0140000

H

Manobre

0,240 /R x

19,91000 =

4,77840

Subtotal:

16,22640

16,22640

Materials
B0E244L1

U

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria i segons
norma une-en 771-3

13,125

x

1,00000 =

13,12500

D0718911

m3

Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168

x

91,85410 =

1,54315

Subtotal:

14,66815

DESPESES AUXILIARS

3,00 %

0,48679

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

31,38134
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4LM1A30

M2

14,66815

Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat de 1.2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de
pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a
15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4,
col·locat sobre estructura

31,38134

Rend.: 1,000

Unitats

25,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,120 /R x

23,85000 =

2,86200

A0137000

H

Ajudant col·locador

0,240 /R x

21,17000 =

5,08080

Subtotal:

7,94280

7,94280

Materials
B4LM1A30

M2

Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 1.2
mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60
mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4

1,020

x

Subtotal:

17,20000 =

17,54400

17,54400

17,54400
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Pàg.:

40

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11914

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

25,60594
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

E4ZW1150

U

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10
mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó.

25,60594

Rend.: 1,000

Unitats

5,43

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
A0121000

H
H

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

Oficial 1a

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

Subtotal:

4,37600

4,37600

Materials
B0A62F90

U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000

x

0,99000 =

Subtotal:

0,99000
0,99000

0,99000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06564

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5,43164
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4ZW1P70

U

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb
cargol, volandera i femella

5,43164

Rend.: 1,000
Unitats

13,04
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

A0140000

H

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

Subtotal:

6,56400

6,56400

Materials
B0A63M00

U

Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

1,000

x

6,38000 =

Subtotal:

6,38000
6,38000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09846

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

13,04246
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

E4ZWBP70

U

6,38000

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 10 mm amb
acer inoxidable, amb cargol, volandera i femella.

13,04246

Rend.: 1,000
Unitats

10,50
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

A0121000

H

Oficial 1a

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

Subtotal:
Materials

6,56400

6,56400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA

B0A63K00

U

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella d'acer inoxidable

1,000

3,84000 =

x
Subtotal:

3,84000
3,84000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09846

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

10,50246
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4ZZU001

Dm3

3,84000

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra

10,50246

Rend.: 1,000

2,57

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,005 /R x

19,91000 =

0,09955

A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,005 /R x

23,85000 =

0,11925

Subtotal:

0,21880

0,21880

Materials
B0716000

Kg

Morter expansiu

2,400

0,98000 =

x
Subtotal:

2,35200
2,35200

2,35200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00328

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,57408
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E618561K

M2

Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, categoria i segons la norma une-en 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

2,57408

Rend.: 1,000

29,57

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,440 /R x

23,85000 =

10,49400

A0140000

H

Manobre

0,220 /R x

19,91000 =

4,38020

Subtotal:

14,87420

14,87420

Materials
B0E244L1

U

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria i segons
norma une-en 771-3

11,9628

x

1,00000 =

11,96280

D070A4D1

M3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0149

x

158,13265 =

2,35618

Subtotal:

14,31898

14,31898

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,37186

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

29,56504
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,56504
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Pàg.:

42

PARTIDES D'OBRA

E7882202

M2

Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus eb amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000

Unitats

9,28

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

A0140000

H

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

Subtotal:

6,56400

6,56400

Materials
B7Z22000

Kg

Emulsió bituminosa, tipus eb

2,200

x

1,19000 =

Subtotal:

2,61800
2,61800

2,61800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09846

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,28046
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

E7B11AF0

M2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200
a 250 g/m2, col·locat sense adherir

9,28046

Rend.: 1,000
Unitats

2,87
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

23,85000 =

0,95400

A0137000

H

Ajudant col·locador

0,020 /R x

21,17000 =

0,42340

Subtotal:

1,37740

1,37740

Materials
B7B11AF0

M2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200
a 250 g/m2

1,100

x

1,34000 =

Subtotal:

1,47400
1,47400

1,47400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02066

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,87206
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E7J1B39B

M

Formació de junt de treball, en elements formigonats
´´in situ´´, amb perfil pvc d'ànima plana, de 240 mm
d'amplària, col·locat a l'exterior

2,87206

Rend.: 1,000

Unitats

14,43

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0133000
A0123000

H
H

Ajudant encofrador

0,075 /R x

21,17000 =

1,58775

Oficial 1a encofrador

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

Subtotal:

5,16525

5,16525

Materials
B7J10J95

M

Perfil de pvc d'ànima plana de 240 mm per a junt de
treball exterior

1,050

x
Subtotal:

8,75000 =

9,18750
9,18750

9,18750
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Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07748

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

14,43023
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E7J5121A

M

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm
d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

14,43023

Rend.: 1,000

6,31

Unitats

Preu

Parcial

23,85000 =

2,86200

€

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,120 /R x
Subtotal:

2,86200

2,86200

Materials
B7JZ1010

Dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0084

x

23,91000 =

0,20084

B7J50010

Dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,2205

x

14,51000 =

3,19946

Subtotal:

3,40030

3,40030

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04293

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

6,30523
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E83C6B03

M2

Revestiment de parament de mur, amb pedra
concertada de granit, de les mateixes
característiques i dimensions que la pedra dels murs
ja existents. treballada per a un fgruix de 20 cm de
revestiment, col·locada amb fleixos clavats al formigó,
morter mixt de portland i calç, pedra cantejada a má
per a minimitzar la junta de morter (no ha de ser més
ampla que les existents). previament cal portar pedra
de mostra a obra per aconseguir la aceptació de la df.
inclou solucions de escorrentius amb continuitat amb
els escorrentius del mur de formigó, acabats amb
maons massissos en triangle i pendent cap a
l'exterior. el coronament serà de 60 cm de gruix i es
realitzarà amb la mateixa pedra escollida per
aconseguir una dimenssió suficient. es procedirà a
amidar la superficie del mur per envolvent real, i es
consideren incloses les arestes i cantonades dins del
preu general.

6,30523

Rend.: 1,000

234,46

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

1,350 /R x

23,85000 =

32,19750

A0140000

H

Manobre

0,775 /R x

19,91000 =

15,43025

Subtotal:

47,62775

Materials
B9CZ1000

Kg

Beurada blanca

0,405

x

0,86000 =

B83Z1100

U

Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

10,000

x

0,23000 =

2,30000

Pedra granítica nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu superior, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

1,010

x

179,26000 =

181,05260

B0G1K30D M2

0,34830

47,62775
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Pàg.:

44

PARTIDES D'OBRA

D0701911

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0011

x

94,02310 =

0,10343

D0701641

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,021

x

75,91910 =

1,59430

Subtotal:

185,39863

DESPESES AUXILIARS

3,00 %

1,42883

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

234,45521
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E83C6B04

M2

185,39863

Revestiment de parament de mur, amb pedra
concertada de granit, de les mateixes
característiques i dimensions que la pedra dels murs
ja existents. treballada per a un fgruix de 20 cm de
revestiment, col·locada amb fleixos clavats al formigó,
morter mixt de portland i calç, pedra cantejada a má
per a minimitzar la junta de morter (no ha de ser més
ampla que les existents). previament cal portar pedra
de mostra a obra per aconseguir la aceptació de la df.
inclou solucions de escorrentius amb continuitat amb
els escorrentius del mur de formigó, acabats amb
maons massissos en triangle i pendent cap a
l'exterior.

234,45521

Rend.: 1,000

234,46

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

1,350 /R x

23,85000 =

32,19750

A0140000

H

Manobre

0,775 /R x

19,91000 =

15,43025

Subtotal:

47,62775

47,62775

Materials
B83Z1100

U

Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

10,000

x

0,23000 =

2,30000

B9CZ1000

Kg

Beurada blanca

0,405

x

0,86000 =

0,34830

B0G1K30D M2

Pedra granítica nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu superior, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

1,010

x

179,26000 =

181,05260

D0701641

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,021

x

75,91910 =

1,59430

D0701911

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0011

x

94,02310 =

0,10343

Subtotal:

185,39863

185,39863

DESPESES AUXILIARS

3,00 %

1,42883

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

234,45521
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

234,45521
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PARTIDES D'OBRA

E83C6B6E

M2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3
m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida
i abrillantada, preu superior, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i
1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000

234,46

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
A0127000

H
H

Manobre

0,775 /R x

19,91000 =

15,43025

Oficial 1a col·locador

1,350 /R x

23,85000 =

32,19750

Subtotal:

47,62775

47,62775

Materials
B0G1K30D M2

Pedra granítica nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu superior, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

1,010

x

179,26000 =

181,05260

2,30000

B83Z1100

U

Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

10,000

x

0,23000 =

B9CZ1000

Kg

Beurada blanca

0,405

x

0,86000 =

0,34830

D0701641

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,021

x

75,91910 =

1,59430

D0701911

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0011

x

94,02310 =

0,10343

Subtotal:

185,39863

DESPESES AUXILIARS

3,00 %

1,42883

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

234,45521
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E86A5CC5

M2

185,39863

Folrat de parament vertical amb planxa d'acer
inoxidable 1.4301 (aisi 304), de 1.2 mm de gruix,
acabat esmerilat i tallat a mida, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb muntants cada 60 cm

234,45521

Rend.: 1,000

Unitats

45,62

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,270 /R x

24,23000 =

6,54210

A013F000

H

Ajudant manyà

0,270 /R x

21,25000 =

5,73750

Subtotal:

12,27960

12,27960

Materials
B83ZA700

M

Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

1,660

x

1,04000 =

1,72640

B8635CC5

M2

Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 316), de 1.2 mm
de gruix, acabat esmerilat i tallat a mida

1,050

x

28,00000 =

29,40000

B0A61600

U

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

12,000

x

0,15000 =

1,80000

B0A4A400

Cu

Visos galvanitzats

0,093

x

2,43000 =

0,22599

Subtotal:

33,15239

33,15239
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18419

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

45,61618
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E86A5CCB

M2

Folrat de parament vertical amb planxa d'acer
inoxidable 1.4301 (aisi 316), de 1.2 mm de gruix,
acabat esmerilat i tallat a mida, col·locat amb
fixacions mecàniques o encolat sobre pplafó de dm
hidrófug, folrat a les dues cares, inclou perfileria de
suport en acer inoxidable

45,61618

Rend.: 1,000

93,89

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,270 /R x

24,23000 =

6,54210

A013F000

H

Ajudant manyà

0,270 /R x

21,25000 =

5,73750

Subtotal:

12,27960

12,27960

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,500

x

100,00000 =

B0A4A400

Cu

Visos galvanitzats

0,093

x

2,43000 =

0,22599

B8635CC5

M2

Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 316), de 1.2 mm
de gruix, acabat esmerilat i tallat a mida

1,050

x

28,00000 =

29,40000

B0A61600

U

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

12,000

x

0,15000 =

1,80000

Subtotal:

50,00000

81,42599

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18419

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

93,88978
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E894FBF0

M2

81,42599

Pintat de pilar compost de perfils d'acer galvanitzat a
l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

93,88978

Rend.: 1,000

Unitats

23,35

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012D000

H

Oficial 1a pintor

0,700 /R x

23,85000 =

16,69500

A013D000

H

Ajudant pintor

0,070 /R x

21,17000 =

1,48190

Subtotal:

18,17690

18,17690

Materials
B89ZB000

Kg

Esmalt sintètic

0,255

x

12,97000 =

3,30735

B8ZAF000

Kg

Imprimació fosfatant

0,204

x

7,81000 =

1,59324

Subtotal:

4,90059

4,90059

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27265

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

23,35014
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,35014
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E894FBF1

M2

Pintat de diferents elements metàl·lics d'acer
galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat, amb el
següent criteri d'amidament:
- pilars estructurals amidat tot el perímetre real
- portes parc amidades les dues cares de la
superficien envolvent de la fulla
- portes d'armaris amidades cuatre cares de la
superficie envolvent de la fulla
- ramats de cantell de sostres o llindes vistes, la
superfície real

Rend.: 1,000

Unitats

23,35

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012D000

H

Oficial 1a pintor

0,700 /R x

23,85000 =

16,69500

A013D000

H

Ajudant pintor

0,070 /R x

21,17000 =

1,48190

Subtotal:

18,17690

18,17690

Materials
B89ZB000

Kg

Esmalt sintètic

0,255

x

12,97000 =

3,30735

B8ZAF000

Kg

Imprimació fosfatant

0,204

x

7,81000 =

1,59324

Subtotal:

4,90059

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27265

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

23,35014
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E898DFM0

M2

4,90059

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat

23,35014

Rend.: 1,000

Unitats

13,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012D000

H

Oficial 1a pintor

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

A013D000

H

Ajudant pintor

0,015 /R x

21,17000 =

0,31755

Subtotal:

3,89505

3,89505

Materials
B89ZNE00

Kg

Pintura al silicat de potassa per a exteriors

0,3978

x

11,30000 =

4,49514

B8ZAH000

Kg

Imprimació neutralitzadora acrílica

0,2285

x

20,04000 =

4,57914

B8ZAM000

Kg

Imprimació fixadora acrílica

0,1428

x

4,07000 =

0,58120

Subtotal:

9,65548

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05843

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

13,60896
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E898DGRA

M2

9,65548

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura antigrafiti de llarga durada i de tapat de poro i
cristalització, per facilitar la neteja posterior. aplicada
a paraments de formigó vist,

13,60896

Rend.: 1,000

Unitats

19,95

Preu

Parcial

€

Import
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Ma d'obra
A012D000

H

Oficial 1a pintor

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

A013D000

H

Ajudant pintor

0,015 /R x

21,17000 =

0,31755

Subtotal:

3,89505

3,89505

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,160

x

100,00000 =

Subtotal:

16,00000
16,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05843

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

19,95348
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E8J32D7L

M

16,00000

Coronament de mur de fronton, amb peça de 8 a 12.5
cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment
blanc, buixardada, amb dos cantells en escaire,
col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

19,95348

Rend.: 1,000

48,40

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

Subtotal:

6,76100

6,76100

Materials
B0GAB4B7 M

Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc,
buixardada, per a coronament de parets de 8 a 12.5
cm de gruix i amb dos cantells en escaire

1,020

x

40,46000 =

41,26920

D070A8B1

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0021

x

127,97065 =

0,26874

M3

Subtotal:

41,53794

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10142

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

48,40036
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E93618C1

M2

41,53794

Solera de formigó ha-25/b/20/iia, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20
cm, abocat des de camió, acabat remolinat mecànic
de textura mitja (sense polir), inclos formació de
pendents des de façana de bar a perímeytre exterior.

48,40036

Rend.: 1,000

Unitats

21,24

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,110 /R x

23,85000 =

2,62350

A0140000

H

Manobre

0,240 /R x

19,91000 =

4,77840

Subtotal:

7,40190

Maquinària
C2003000

H

Remolinador mecànic

0,040 /R x

4,32000 =

0,17280

7,40190
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,17280

0,17280

Materials
B065960B

M3

Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

0,206

x

65,80000 =

Subtotal:

13,55480

13,55480

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11103

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

21,24053
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

E936B8C1

M2

13,55480

Solera de formigó ha-25/b/20/iia, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió, acabat remolinat mecànic
de textura mitja (sense polir), inclos formació de
pendents des de façana de bar a perímetre exterior.

21,24053

Rend.: 1,000

Unitats

17,75

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,110 /R x

23,85000 =

2,62350

A0140000

H

Manobre

0,240 /R x

19,91000 =

4,77840

Subtotal:

7,40190

7,40190

Maquinària
C2003000

H

Remolinador mecànic

0,040 /R x

4,32000 =

Subtotal:

0,17280
0,17280

0,17280

Materials
B065960B

M3

Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

0,153

x

65,80000 =

Subtotal:

10,06740

10,06740

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11103

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

17,75313
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9B4B27G

M2

10,06740

Paviment de l'interior de cabina ascensor, amb un
despeçament especial, de llosa central de 80x80 i
lloses laterals a encaixar i de dimensions
aproximades de 110x60, amb pedra natural granítica
d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 20
mm de gruix i col·locada a truc de maceta amb
morters adhessius específics.impregnant tota la
superficie de la base.

17,75313

Rend.: 1,000

Unitats

369,01

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,275 /R x

19,91000 =

5,47525

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,550 /R x

23,85000 =

13,11750

Subtotal:
Materials

18,59275

18,59275
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BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

1,000

x

100,00000 =

100,00000

B0G1PA04

M2

Pedra granítica d'importació amb una cara flamejada,
preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

1,010

x

245,30000 =

247,75300

0,600

x

0,92000 =

0,55200

0,0252

x

72,62850 =

1,83024

B9CZ2000

Kg

Beurada de color

D0701461

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2.5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Subtotal:

350,13524

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27889

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

369,00688
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9B4B27N

M2

350,13524

Paviment amb peces de pedra natural granítica
d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 20
mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc
de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

369,00688

Rend.: 1,000

269,01

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,550 /R x

23,85000 =

13,11750

A0140000

H

Manobre

0,275 /R x

19,91000 =

5,47525

Subtotal:

18,59275

18,59275

Materials
B9CZ2000

Kg

Beurada de color

0,600

x

0,92000 =

0,55200

B0G1PA04

M2

Pedra granítica d'importació amb una cara flamejada,
preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

1,010

x

245,30000 =

247,75300

D0701461

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2.5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0252

x

72,62850 =

1,83024

Subtotal:

250,13524

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27889

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

269,00688
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9Q25909

M2

250,13524

Parquet de posts clavats de fusta d'ipe de 350 a 600
x90x22 mm, col·locats en espiga

269,00688

Rend.: 1,000
Unitats

41,20
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,300 /R x

23,85000 =

7,15500

A0137000

H

Ajudant col·locador

0,300 /R x

21,17000 =

6,35100

Subtotal:

13,50600

Materials
B9Q1CE09 M2

Post encadellat per a parquet clavat de fusta d'ipe de
350 a 600 x90x22 mm

1,030

x

25,33000 =

26,08990

13,50600
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B0A32500

Cu

Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària

0,800

1,75000 =

x
Subtotal:

1,40000
27,48990

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20259

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

41,19849
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

E9Q2B009

U

27,48990

Formació de tapa de registre de pou, amb la mateixa
fusta (dimensions i direcció de tabla, inclou reforç de
subestructura i bastidor per la dimenssió de la tapa,
de 80x80, tot amb la mateixa fusta de iroko, clavat
sobre bastidor de tapa, amb dimensions d'escairada
de 22 x 90 mm.
inclou certificats de gestió sostenible del punt
d'origen, preparació a taller i talls a obra, llargaria
mínima de 1,2 m, amb una proporció inferior al 10%.
cargols per parells cada 50 cm de mitjana, amb visos
d'acer inoxidable categoria a4 (no s'admet la
categoria a2), amb la cabota encastada i
accionament amb estrella o allen.

41,19849

Rend.: 1,000

105,31

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0137000

H

Ajudant col·locador

0,300 /R x

21,17000 =

6,35100

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,300 /R x

23,85000 =

7,15500

Subtotal:

13,50600

13,50600

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,500

x

100,00000 =

50,00000

B9Q1BIRO

M3

Fusta per a paviment iroko, certificada conforme a la
bona gestió en origen, en formats d'escairada de 22 x
90 mm i llargaria variable, amb longuituds no inferiors
a 1,2 m en un percentage inferior al 5%

0,026

x 1.600,00000 =

41,60000

Subtotal:

41,60000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20259

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

105,30859
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

E9Q2B909

M2

Paviment de fusta de iroko, clavat sobre entramat de
llistó i corretges de fusta. amb dimensions
d'escairada de 22 x 90 mm., llargaria variable,
col·locació en espiga segons dibuix existent i reflectit
als plànols.
inclou certificats de gestió sostenible del punt
d'origen, preparació a taller i talls a obra, llargaria
mínima de 1,2 m, amb una proporció inferior al 10%.
cargols per parells cada 50 cm de mitjana, amb visos
d'acer inoxidable categoria a4 (no s'admet la
categoria a2), amb la cabota encastada i
accionament amb estrella o allen.

105,30859

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

41,60000

60,31

Preu

Parcial

€

Import
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A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,300 /R x

23,85000 =

7,15500

A0137000

H

Ajudant col·locador

0,300 /R x

21,17000 =

6,35100

Subtotal:

13,50600

13,50600

Materials
BZZZZZZZ
B9Q1BIRO

U
M3

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Fusta per a paviment iroko, certificada conforme a la
bona gestió en origen, en formats d'escairada de 22 x
90 mm i llargaria variable, amb longuituds no inferiors
a 1,2 m en un percentage inferior al 5%

0,050

x

100,00000 =

5,00000

0,026

x 1.600,00000 =

41,60000

Subtotal:

41,60000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20259

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

60,30859
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

E9Q2B910

M

41,60000

Suministre i col·locació de tabica de fusta iroko, de 15
cm d'alçada aproximada, per a formació de sócols
perimetrals de fusta iroko, de dimensions variables,
per a zona de entorn de bar i frontals de paviments
de l'entorn del llac, tabicas de escales, etc. amb
seccions escairades de 40 x 150 mm., muntatge amb
llistons de base sobre elements de fonamentació o
perfils d'acer galvanitzat, fixacions amb cargols d'acer
inoxidable qualitat a4 (no s'accepta qualitat a2) amb
la cabota encastada i accionament amb estrella o
allen i llargaries variables.
inclou certificats de gestió sostenible del punt
d'origen, preparació a taller i talls a obra, cargols per
parells cada 50 cm de mitjana, amb visos d'acer
inoxidable categoria a4 (no s'admet la categoria a2).

60,30859

Rend.: 1,000

23,57

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

A0137000

H

Ajudant col·locador

0,100 /R x

21,17000 =

2,11700

Subtotal:

4,50200

4,50200

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,030

x

100,00000 =

3,00000

B9Q1BIRO

M3

Fusta per a paviment iroko, certificada conforme a la
bona gestió en origen, en formats d'escairada de 22 x
90 mm i llargaria variable, amb longuituds no inferiors
a 1,2 m en un percentage inferior al 5%

0,010

x 1.600,00000 =

16,00000

Subtotal:

U

16,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06753

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

23,56953
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EABGA9B2

16,00000

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de l de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment,
pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada

Rend.: 1,000

23,56953
220,34

€
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PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

24,23000 =

6,05750

Import

Ma d'obra
A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,250 /R x
Subtotal:

6,05750

6,05750

Materials
BAZGC360 U

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000

x

24,96000 =

24,96000

BABGA5B2 U

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de l de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment,
pany de cop i clau, acabat per a pintar

1,000

x

189,17000 =

189,17000

Subtotal:

214,13000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,15144

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

220,33894
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EABGA9B3

U

214,13000

Bastiment de base i porta d'acer en perfils laminats
d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x240 cm,
amb bastidor de tub quadrat de 80.50.4 i lamel·les
horitzontals fixes, conformades per perfils angulars
de 50.50 col·locats amb l'angle centrat a la cara
superior, reforç i caixa per a pany de cop i clau,
especial per companyies de serveis, acabat amb polit
de soldadures i galvanitzat en calent per a pintar,
col·locada

220,33894

Rend.: 1,000

1.206,22

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

1,000 /R x

19,85000 =

19,85000

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

1,000 /R x

23,85000 =

23,85000

A012F000

H

Oficial 1a manyà

4,000 /R x

24,23000 =

96,92000

A013F000

H

Ajudant manyà

4,000 /R x

21,25000 =

85,00000

Subtotal:

225,62000

225,62000

Materials
BAZGC360 U

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000

BZZZZZZZ

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

1,000

x

100,00000 =

100,00000

Bastiment i porta d'acer amb bastiment de tub 80.50.4
i lameles amb perfils lamintas l cde dimensió 50.50,
ada 35 mm. muntada i galvanitzada en calent, inclos
reforç, pany i clau companyies

1,000

x

850,00000 =

850,00000

U

BABGA5BB U

24,96000 =

x

Subtotal:

24,96000

850,00000

850,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

5,64050

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.206,22050
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.206,22050
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PARTIDES D'OBRA

EABGA9B4

U

Bastiment de base i porta d'acer en perfils laminats
del conjunt amb dues portes batent, per a un buit
d'obra de 190x240 cm, amb bastidor de tub quadrat
de 80.50.4 i lamel·les horitzontals fixes, conformades
per perfils angulars de 50.50 col·locats amb l'angle
centrat a la cara superior, reforç i caixa per a pany de
cop i clau, especial per companyies de serveis,
acabat amb polit de soldadures i galvanitzat en calent
per a pintar, col·locada

Rend.: 1,000

2.296,81

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

1,500 /R x

23,85000 =

35,77500

A012F000

H

Oficial 1a manyà

6,000 /R x

24,23000 =

145,38000

A013F000

H

Ajudant manyà

6,000 /R x

21,25000 =

127,50000

A013M000

H

Ajudant muntador

1,500 /R x

19,85000 =

29,77500

Subtotal:

338,43000

338,43000

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

2,000

x

100,00000 =

200,00000

BAZGC360 U

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

2,000

x

24,96000 =

49,92000

BABGA5BB U

Bastiment i porta d'acer amb bastiment de tub 80.50.4
i lameles amb perfils lamintas l cde dimensió 50.50,
ada 35 mm. muntada i galvanitzada en calent, inclos
reforç, pany i clau companyies

2,000

x

850,00000 =

1.700,00000

Subtotal:

1.700,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

8,46075

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.296,81075
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EABGFAIN

M2

1.700,00000

Estructura de tancament del cos de l'ascensor, amb
perfils principals i dsecundaris amb acer inoxidable
aisi 316, junts de neoprè, fixacions amb cargolts,
volanderes, etc d'acer inoxidable, tot segons detall de
planols

2.296,81075

Rend.: 1,000

200,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

2,000

x

100,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

200,00000
200,00000

200,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EABGP768

U

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x20, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada

200,00000

Rend.: 1,000

Unitats

1.565,72

Preu

Parcial

24,23000 =

9,69200

Ma d'obra
A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

200,00000

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

9,69200

9,69200

Materials
BABGPA68 U

Porta d'acer dues fulles

1,000

x 1.500,00000 =

1.500,00000

BAZGC370 U

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000

x

55,79000 =

55,79000

Subtotal:

1.555,79000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,24230

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.565,72430
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EABGP769

U

1.555,79000

Conjunt de porta d'entrada al parc, d'acer en perfils
laminats de dues fulles batents, per a una amplada
de 400 cm, formada per:
- peus drets laterals amb perfil hem de 200 mm. de
300 cm d'alçada, amb fonament de formigó de
80x80x100 cm, reforç de passamà vertical lateral per
ancoratge de frontisses.
- dues fulles de portes batents, de 200 cm d'ample i
240 d'alçada amb passamans massís, tarja opaca
inferior enmarcada amb passamà massís, forats per
sortioda d'aigua o pendents de passamà inferior,
brèndoles cada 10 cm, acabades punta de fletxa,
passamà superior foradat per pas de brèndoles,
- reforç diagonal amb dos rodons i patilles soldades,
permetent la sortida d'aigua,
- placa per a col·locació de pany amb cop i clau de
seguretat
- maestrejat de claus amb la resta de claus de
portes del parc.
- col·locació de passadors verticals interiors a la
fulla de porta secundària, de 600 mm d'alçada, amb
suport per fixació del passador en situació d'obertura.
encaix en paviment per situació de tancament.
- element de fixació de la fulla batent en mur lateral
o amb fixació vertical per evitar tancament accidental
(vent, etc)
- conjunt de 4 frontisses repartides en alçada i
graduables.
acabat amb dues capes antioxidant i pintura
epoxidica d'acabat negre.

1.565,72430

Rend.: 1,000

2.924,46

€

tot segons disseny similar i millorat a les portes
existents a altres accessos al parc.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012F000

H

Oficial 1a manyà

4,000 /R x

24,23000 =

96,92000

A013F000

H

Ajudant manyà

4,000 /R x

21,25000 =

85,00000

A0122000

H

Oficial 1a paleta

4,000 /R x

23,85000 =

95,40000

A0150000

H

Manobre especialista

4,000 /R x

20,59000 =

82,36000

Subtotal:

359,68000

Materials
BABGPA68 U

Porta d'acer dues fulles

1,000

x 1.500,00000 =

1.500,00000

359,68000
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PARTIDES D'OBRA

BAZGC370 U

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

BZZZZZZZ

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

U

1,000

x

55,79000 =

55,79000

10,000

x

100,00000 =

1.000,00000

Subtotal:

2.555,79000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

8,99200

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.924,46200
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EABGP770

U

2.555,79000

Conjunt de porta d'entrada al parc, d'acer en perfils
laminats, una fulla batent 180º, per a una amplada de
200 cm, formada per:
- peus drets laterals amb perfil hem de 200 mm. de
300 cm d'alçada, amb fonament de formigó de
80x80x100 cm, reforç de passamà vertical lateral per
ancoratge de frontisses.
- una fulla de porta batent, de 200 cm d'ample i 240
d'alçada amb passamans massís, tarja opaca inferior
enmarcada amb passamà massís, forats per sortioda
d'aigua o pendents de passamà inferior, brèndoles
cada 10 cm, acabades punta de fletxa, passamà
superior foradat per pas de brèndoles,
- reforç diagonal amb dos rodons i patilles soldades,
permetent la sortida d'aigua,
- placa per a col·locació de pany amb cop i clau de
seguretat
- maestrejat de claus amb la resta de claus de
portes del parc.
- element de fixació de la fulla batent en mur lateral
o amb fixació vertical per evitar tancament accidental
(vent, etc)
acabat amb dues capes antioxidant i pintura
epoxidica d'acabat negre.
- conjunt de 4 frontisses repartides en alçada i
graduables.

2.924,46200

Rend.: 1,000

2.324,46

€

tot segons disseny similar i millorat a les portes
existents a altres accessos al parc.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012F000

H

Oficial 1a manyà

4,000 /R x

24,23000 =

96,92000

A0150000

H

Manobre especialista

4,000 /R x

20,59000 =

82,36000

A0122000

H

Oficial 1a paleta

4,000 /R x

23,85000 =

95,40000

A013F000

H

Ajudant manyà

4,000 /R x

21,25000 =

85,00000

Subtotal:

359,68000

359,68000

Materials
BABGPA68 U

Porta d'acer dues fulles

0,600

x 1.500,00000 =

900,00000

BAZGC370 U

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000

x

55,79000 =

55,79000

BZZZZZZZ

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

10,000

x

100,00000 =

1.000,00000

U

Subtotal:

1.955,79000

1.955,79000

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

57

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

8,99200

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.324,46200
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

EB1228AM

M

Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà,
muntants cada aprox. 100 cm, de 100 cm d'alçària
total, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella, sota paviment de fusta. segons
plànols.

2.324,46200

Rend.: 1,000

161,76

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

A013F000

H

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

Subtotal:

13,94200

13,94200

Materials
BB1228A0

M

Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà,
muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària

1,000

x

145,49000 =

145,49000

B0A62F90

U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000

x

0,99000 =

1,98000

Subtotal:

147,47000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,34855

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

161,76055
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB1528E1

M

147,47000

Barana model b2 sense brèndoles, d'acer inoxidable
austenític amb molibdè de designació 1.4401 (aisi
316), amb doble passamà, travesser inferior i
muntants amb pletines soldades en ´´t´´, cada 100
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella o
ancorada a paviment.

161,76055

Rend.: 1,000

256,27

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013F000

H

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

Subtotal:

13,94200

13,94200

Materials
B0A62F90

U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000

x

0,99000 =

1,98000

BB1528E1

M

Barana acer inox aisi 316 sense brèndoles i segons
planosl de projecte

1,000

x

240,00000 =

240,00000

Subtotal:

240,00000

240,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,34855

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

256,27055
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB1528EM

M

Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (aisi 316), amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

256,27055

Rend.: 1,000

325,82

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013F000

H

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

Subtotal:

13,94200

13,94200

Materials
BB1528E0

M

Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (aisi 316), amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

1,000

x

309,55000 =

309,55000

B0A62F90

U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000

x

0,99000 =

1,98000

Subtotal:

311,53000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,34855

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

325,82055
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB1528EN

M

311,53000

Barana model b1 brèndoles, d'acer inoxidable
austenític amb molibdè de designació 1.4401 (aisi
316), amb doble passamà, travesser inferior i
muntants amb pletines soldades en ´´t´´, cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella o ancorada a paviment.

325,82055

Rend.: 1,000

325,82

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013F000

H

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

Subtotal:

13,94200

13,94200

Materials
BB1528E0

M

Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (aisi 316), amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

1,000

x

309,55000 =

309,55000

B0A62F90

U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000

x

0,99000 =

1,98000

Subtotal:

311,53000

311,53000
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DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,34855

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

325,82055
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB1528EO

M

Barana model b1 sense brèndoles, d'acer inoxidable
austenític amb molibdè de designació 1.4401 (aisi
316), amb passamà, travesser inferior i muntants amb
pletines soldades en ´´t´´, cada 100 cm, de 120 a 140
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella o ancorada a paviment.

325,82055

Rend.: 1,000

256,27

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013F000

H

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

Subtotal:

13,94200

13,94200

Materials
B0A62F90

U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000

x

0,99000 =

1,98000

BB1528E1

M

Barana acer inox aisi 316 sense brèndoles i segons
planosl de projecte

1,000

x

240,00000 =

240,00000

Subtotal:

240,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,34855

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

256,27055
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB15UV10

M

240,00000

Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi
316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina
50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm,
muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i
llistons per a vidre de tubular 17x17x1,5 mm per a
fixació del vidre , de 100 a 110 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella.

256,27055

Rend.: 1,000

253,80

Unitats

Preu

Parcial

24,23000 =

9,69200

€

Import

Ma d'obra
A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

A013F000

H

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

A012E000

H

Oficial 1a vidrier

0,500 /R x

23,18000 =

11,59000

Subtotal:

25,53200

Materials
B0A62F90

U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000

x

0,99000 =

3,96000

BC151D01

M2

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (b) 2 segons une-en
12600

1,000

x

53,96000 =

53,96000

BB15UV10

M

Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi
316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina
50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm,
muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i
llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular

1,000

x

169,71000 =

169,71000

25,53200

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

60

PARTIDES D'OBRA

17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa
d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica
Subtotal:

227,63000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,63830

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

253,80030
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB15UV11

M

227,63000

Perfil de base de paviment format per dos pletines
soldades en angle, de dimenssions 80.40.8, amb acer
inoxidable austenistic, aisi 316, col·locada a base de
límit de paviments per limits i col·locació de baranes.,
ancorat a obra amb fixacions mecàniques o amb
pletines encastades en paviments.

253,80030

Rend.: 1,000

58,76

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,200 /R x

24,23000 =

4,84600

A013F000

H

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

A012E000

H

Oficial 1a vidrier

0,020 /R x

23,18000 =

0,46360

Subtotal:

9,55960

9,55960

Materials
B0A62F90

U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000

x

0,99000 =

3,96000

BB15UV11

M

Perfil l de 80.40.8 per cantells de paviments amb
acer inoxidable austenistic aisi 316

1,000

x

45,00000 =

45,00000

Subtotal:

45,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,23899

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

58,75859
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EC1HDG24

M2

45,00000

Vidre aïllant d'una lluna reflector de control solar i un
vidre laminar antibala reflector de control solar, amb
classificació de resistència a l'impacte de projectils
lleugers a-20, amb lluna de 6 mm de gruix i cambra
d'aire de 8 mm, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o pvc

58,75859

Rend.: 1,000

244,31

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012E000

H

Oficial 1a vidrier

0,900 /R x

23,18000 =

Subtotal:

20,86200
20,86200

20,86200

Materials
BC1HDG20 M2

Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar
antibala reflector de control solar, amb classificació
de resistència a l'impacte de projectils lleugers a-20,
amb lluna de 6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

1,000

x

222,93000 =

Subtotal:

222,93000

222,93000

222,93000

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

61

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,52155

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

244,31355
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF42168E

M

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb
soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior
i 0.8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat encastat

244,31355

Rend.: 1,000

Unitats

9,52

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,115 /R x

19,85000 =

2,28275

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,115 /R x

24,65000 =

2,83475

Subtotal:

5,11750

5,11750

Materials
BF421680

M

BFW41C10 U

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb
soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior
i de 0.8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en
10312

1,020

x

2,27000 =

2,31540

Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300

x

6,69000 =

2,00700

Subtotal:

4,32240

4,32240

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07676

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,51666
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF421BEA

M

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb
soldadura longitudinal, de 76.1 mm de diàmetre
exterior i 1.5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
une-en 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

9,51666

Rend.: 1,000

Unitats

33,66

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,210 /R x

19,85000 =

4,16850

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,210 /R x

24,65000 =

5,17650

Subtotal:

9,34500

9,34500

Materials
BF421BE0

M

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb
soldadura longitudinal, de 76.1 mm de diàmetre
exterior i de 1.5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
une-en 10312

1,020

x

10,29000 =

10,49580

BFW41J10

U

Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76.1 mm
de diàmetre, per a unió a pressió

0,150

x

85,20000 =

12,78000

B0A7BB00

U

Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de
diàmetre interior

0,300

x

2,99000 =

0,89700

Subtotal:

24,17280

24,17280

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

62

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14018

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

33,65798
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF42Z68E

M

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb
soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior
i 0.8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat encastat

33,65798

Rend.: 1,000

Unitats

9,52

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,115 /R x

24,65000 =

2,83475

A013M000

H

Ajudant muntador

0,115 /R x

19,85000 =

2,28275

Subtotal:

5,11750

5,11750

Materials
BFW41C10 U

Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300

x

6,69000 =

2,00700

BF421680

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb
soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior
i de 0.8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en
10312

1,020

x

2,27000 =

2,31540

M

Subtotal:

4,32240

4,32240

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07676

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,51666
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

EF42ZBEA

M

Broc d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), de 76.1 mm
de diàmetre exterior i 1.5 mm de gruix de paret, sèrie
1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat encastat a la fusta perimetral
del llac.

9,51666

Rend.: 1,000

Unitats

33,66

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,210 /R x

19,85000 =

4,16850

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,210 /R x

24,65000 =

5,17650

Subtotal:

9,34500

9,34500

Materials
BFW41J10

U

Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76.1 mm
de diàmetre, per a unió a pressió

0,150

x

85,20000 =

12,78000

BF421BE0

M

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb
soldadura longitudinal, de 76.1 mm de diàmetre
exterior i de 1.5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
une-en 10312

1,020

x

10,29000 =

10,49580

B0A7BB00

U

Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de
diàmetre interior

0,300

x

2,99000 =

0,89700

Subtotal:

24,17280

24,17280
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

63

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14018

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

33,65798
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EL2FCUBA

U

Coberta estructural del prisma d'ascensor, amb base
de planxa sanrdwitch, cel ras metàl·lic, coberta
superior amb pendents, aïllament tèrmic,
impermeabilització, remats perimetrals, gàrgoles etc.

33,65798

Rend.: 1,000

300,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

3,000

x

100,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

300,00000
300,00000

300,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EL2FJPR2

U

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit elevat, per a 10 persones
(càrrega màxima de 800 kg), de 3 parades
(recorregut 6 m), habitacle de qualitat alta de mides
1400x1350 mm, embarcament doble a 180º amb
portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles
d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer
inoxidable de qualitat alta de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de pujada i baixada simple, amb
marcatge ce segons real decreto 203/2016

300,00000

Rend.: 1,000

Unitats

300,00000

70.278,38

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

179,500 /R x

19,85000 =

3.563,07500

A012M000

H

Oficial 1a muntador

179,500 /R x

24,65000 =

4.424,67500

Subtotal:

7.987,75000

Materials
BL3M3NR1 U

Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit elevat, per a 10
persones (càrrega màxima 800 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat alta, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de pujada i
baixada simple, amb marcatge ce segons real
decreto 203/2016

3,000

x 1.337,02000 =

4.011,06000

BL31JPR1

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit elevat, per a 10 persones
(càrrega màxima de 800 kg), de 2 a 6 parades
(recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat alta de
mides 1400x1350 mm, tancaments de vidre triple
laminat embarcament doble a 180º amb portes
automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer
inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
pujada i baixada simple, amb marcatge ce segons
real decreto 203/2016

1,000

x 58.000,0000 =

58.000,00000

U

7.987,75000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

64

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

62.011,06000

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

279,57125

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

70.278,38125
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EL2FJPRB

U

62.011,06000

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit elevat, per a 10 persones
(càrrega màxima de 800 kg), de 3 parades
(recorregut 6,30 m), habitacle de qualitat alta de
mides 1350x1400x2100 mm, embarcament doble a
180º amb portes automàtiques d'obertura central de
2+2 fulles d'acer inoxidable de 900x2000 mm, portes
d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles
d'acer inoxidable de qualitat alta de mides 900x2000
mm, maniobra col·lectiva de pujada i baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

70.278,38125

Rend.: 1,000

Unitats

70.278,38

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

179,500 /R x

19,85000 =

3.563,07500

A012M000

H

Oficial 1a muntador

179,500 /R x

24,65000 =

4.424,67500

Subtotal:

7.987,75000

7.987,75000

Materials
BL3M3NR1 U

Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit elevat, per a 10
persones (càrrega màxima 800 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat alta, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de pujada i
baixada simple, amb marcatge ce segons real
decreto 203/2016

3,000

x 1.337,02000 =

4.011,06000

BL31JPR1

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit elevat, per a 10 persones
(càrrega màxima de 800 kg), de 2 a 6 parades
(recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat alta de
mides 1400x1350 mm, tancaments de vidre triple
laminat embarcament doble a 180º amb portes
automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer
inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
pujada i baixada simple, amb marcatge ce segons
real decreto 203/2016

1,000

x 58.000,0000 =

58.000,00000

U

Subtotal:

62.011,06000

62.011,06000

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

279,57125

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

70.278,38125
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

70.278,38125
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Pàg.:

65

PARTIDES D'OBRA

ELG3318N

U

Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa
amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 6 persones (450
kg) de 3 parades (6 m), maniobra universal simple
portes d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa
automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats
mitjana

Rend.: 1,000

32.556,70

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

65,000 /R x

19,85000 =

1.290,25000

A012M000

H

Oficial 1a muntador

65,000 /R x

24,65000 =

1.602,25000

Subtotal:

2.892,50000

2.892,50000

Materials
BLL1N331

U

Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta
de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor
de 6 persones (450 kg) i 0.63 m/s de velocitat

1,000

x 4.512,97000 =

4.512,97000

BL213310

U

Recorregut de guia i pistó per a ascensors hidràulics
de 450 kg de càrrega útil, 3 parades (6 m) i 0.63 m/s
de velocitat

1,000

x 1.034,58000 =

1.034,58000

BL713100

U

Amortidor de fossat per a ascensor hidràulic de 450
kg de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat

1,000

x

545,74000 =

545,74000

BL913100

U

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor
hidràulic, 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat

1,000

x 1.340,83000 =

1.340,83000

BLJ13113

U

Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic
de 450 kg de càrrega útil, 0.63 m/s de velocitat,
maniobra universal simple i 3 parades

1,000

x 5.380,46000 =

5.380,46000

BLN12310

U

Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana,
per a ascensor de passatgers de 3 parades i
maniobra universal simple

1,000

x

69,00000 =

69,00000

BLR11100

U

Botonera de pis amb acabats de qualitat normal, per
a ascensor amb maniobra universal simple

3,000

x

18,69000 =

56,07000

BLT14170

U

Selector de parades per a ascensor hidràulic,
maniobra universal simple i 0.63 m/s de velocitat

3,000

x

84,06000 =

252,18000

BLA423F0

U

Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable
de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària

3,000

x

843,85000 =

2.531,55000

BLF13100

U

Grup tractor per a ascensor hidràulic de 450 kg de
càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat

1,000

x 13.839,5800 =

13.839,58000

Subtotal:

M2

29.562,96000

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

101,23750

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

32.556,69750
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EPSTABEX

29.562,96000

Subministrament i col·locació de paviment stabex
´´fym italcementi group´´ mitjançant una capa
superficial de 10 cm d'espessor, amb àrids de
granulometría de sorra fina de 0,2 a 3,5 mm, de
tonalitat escollida segons mostres, acabat amb
aspecte granular natural, de mescla de sorra i cal
hidràulica natural amb aditius, extesa en rampes amb
una dosificació del 9% i en zones de poca pendent
amb una dosificació entre 3 i 6 %, anivellada i
compactada al 95% pm. inclou retirada i carrega
sobre camió de restes sobrants.

Rend.: 1,000

32.556,69750
16,00

€
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Pàg.:

66

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,160

x

100,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

16,00000
16,00000

16,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

EY03B000

U

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de mur
de formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins
a 350 mm de gruix, per a pas de tubs de drenatge al
llac.

16,00000

Rend.: 1,000

Unitats

16,00000

20,03

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,700 /R x

20,59000 =

Subtotal:

14,41300
14,41300

14,41300

Maquinària
C200H000

H

Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,700 /R x

7,71000 =

Subtotal:

5,39700

5,39700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21620

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

20,02620
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EY03C000

U

5,39700

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre
i fins a 350 mm de fondària

20,02620

Rend.: 1,000

Unitats

20,03

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,700 /R x

20,59000 =

Subtotal:

14,41300
14,41300

14,41300

Maquinària
C200H000

H

Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,700 /R x

7,71000 =

Subtotal:

M3

5,39700

5,39700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21620

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

20,02620
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21110A4

5,39700

Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus perillosos,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

20,02620
9,99

€
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Unitats

Preu

Parcial

19,91000 =

1,99100

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,100 /R x
Subtotal:

1,99100

1,99100

Maquinària
C1312340

H

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,050 /R x

85,58000 =

4,27900

C1311430

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,050 /R x

73,78000 =

3,68900

Subtotal:

7,96800

7,96800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02987

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,98887
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2111BA4

M3

Enderroc de bancs d'obra vista i formigó del peu del
mur de pedra sota voladiu de l'escola. sense
enderroc de fonaments, amb mitjans manuals
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

9,98887

Rend.: 1,000

Unitats

9,99

Preu

Parcial

19,91000 =

1,99100

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,100 /R x
Subtotal:

1,99100

1,99100

Maquinària
C1311430

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,050 /R x

73,78000 =

3,68900

C1312340

H

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,050 /R x

85,58000 =

4,27900

Subtotal:

7,96800

7,96800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02987

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,98887
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2135323

M3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat i
revestiment de pedra de granit amb morter. inclou la
retirada, de la pedra, la neteja del morter de la pedra i
el seu magatzematge en palets per a la seva
posterior utilització, enderroc de la resta del mur amb
mitjans mecànics i manuals (tretro amb martell o
compressots i tal oxicorte. classificació de runes i
càrrega sobre camió o contenidor.

9,98887

Rend.: 1,000

Unitats

51,73

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,800 /R x

20,59000 =

A0140000

H

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

A0125000

H

Oficial 1a soldador

0,400 /R x

24,25000 =

9,70000

Subtotal:

16,47200

36,12700

36,12700
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Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 /R x

50,90000 =

6,15890

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,400 /R x

15,65000 =

6,26000

C200S000

H

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,400 /R x

6,61000 =

2,64400

Subtotal:

15,06290

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,54191

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

51,73181
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2135B01

M

15,06290

Tall de murs amb disc de diamant, en tot el seu
espesor (revestiment i mur de contenció, inclós medis
auxiliars (aigua, etc.)

51,73181

Rend.: 1,000

310,40

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,500 /R x

20,59000 =

10,29500

A0125000

H

Oficial 1a soldador

0,400 /R x

24,25000 =

9,70000

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

A0140000

H

Subtotal:

29,95000

29,95000

Maquinària
C200KD00

H

Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb disc de diamant

0,500 /R x

560,00000 =

Subtotal:

280,00000
280,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,44925

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

310,39925
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F216R443

M

280,00000

Desmuntatge i retirada de reixat metàl·lic de diferents
tipologies, de fins a 3 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó. inclou classificació de
residus i càrrega de runes sobre camió o contennidor,

310,39925

Rend.: 1,000

Unitats

4,92

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,070 /R x

19,91000 =

1,39370

A0150000

H

Manobre especialista

0,120 /R x

20,59000 =

2,47080

Subtotal:

3,86450

3,86450

Maquinària
C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,0007 /R x

89,49000 =

0,06264

0,060 /R x

15,65000 =

0,93900

Subtotal:

1,00164

1,00164

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05797

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,92411
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,92411
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F2191305

M

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

4,09

Preu

Parcial

20,59000 =

2,05900

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,100 /R x
Subtotal:

2,05900

2,05900

Maquinària
C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050 /R x

15,65000 =

0,78250

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

50,90000 =

1,22160

Subtotal:

2,00410

2,00410

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03089

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,09399
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2191306

M

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

4,09399

Rend.: 1,000

Unitats

3,80

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

50,90000 =

1,22160

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

0,040 /R x

64,48000 =

2,57920

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,80080

3,80080
3,80080
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2191B05

M

Demolició i retirada de vorada de parterres del parc,
col·locada sobre formigó, amb mitjans manuals i
mecànivs , inclou neteja de restes de formigó i
col·locació sobre palets per a conservació del
material per a la seva posterior utilització. inclou
retirada de runes sobrans i càrrega sobre camió o
contenidor.

3,80080

Rend.: 1,000

Unitats

4,09

Preu

Parcial

20,59000 =

2,05900

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,100 /R x
Subtotal:

2,05900

2,05900

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

50,90000 =

1,22160

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050 /R x

15,65000 =

0,78250

Subtotal:

2,00410

2,00410
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03089

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,09399
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2191B06

M

Demolició i retirada de vorada de d'encintat de
voreres del carrer cedres, de pedra abuixardada,
col·locada sobre formigó, amb mitjans manuals i
mecànics , inclou neteja de restes de formigó i
col·locació sobre palets per a conservació del
material per a la seva posterior utilització. trasllat en
camió a magatzem municipal degudament
paletitzada. inclou retirada de runes sobrans i
càrrega sobre camió o contenidor.

4,09399

Rend.: 1,000

18,80

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

50,90000 =

1,22160

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

0,040 /R x

64,48000 =

2,57920

Subtotal:

3,80080

3,80080

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,150

x

100,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

15,00000
15,00000

18,80080
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2193A06

M

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió

18,80080

Rend.: 1,000

Unitats

15,00000

4,12

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

0,0265 /R x

50,90000 =

1,34885

0,043 /R x

64,48000 =

2,77264

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,12149

4,12149
4,12149
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2194AL5

M2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,12149

Rend.: 1,000

Unitats

4,63

Preu

Parcial

0,0078 /R x

89,49000 =

0,69802

0,061 /R x

64,48000 =

3,93328

€

Import

Maquinària
C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

Subtotal:

4,63130

4,63130
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,63130
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2194JL5

M2

Demolició de paviment de voreres, format per base
de formigó i acabat de panot. d'un gruix de 25 cm en
total i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i pala carregadora, inclou
càrrega sobre camió

4,63130

Rend.: 1,000

Unitats

4,89

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

0,0078 /R x

89,49000 =

0,69802

0,065 /R x

64,48000 =

4,19120

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,88922

4,88922
4,88922
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2194XC5

M2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

4,88922

Rend.: 1,000

Unitats

3,33

Preu

Parcial

0,0026 /R x

89,49000 =

0,23267

0,048 /R x

64,48000 =

3,09504

€

Import

Maquinària
C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,32771

3,32771
3,32771
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2194XG5

M2

Demolició de paviment de calçada, de mescla
bituminosa, inclos excavació de base amb un gruix
total de 15 cm, amb retroexcavadora amb martell
trencador i pala inclou càrrega sobre camión.

3,32771

Rend.: 1,000

Unitats

3,52

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

0,0033 /R x

89,49000 =

0,29532

0,050 /R x

64,48000 =

3,22400

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,51932

3,51932
3,51932
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

F219B305

M

Demolició de trams curts i específics de vorada
col·locada sobre formigó, amb excavació de terres
perimetrals (per a la posterior nova col·locació), amb
mitjans manuals i mecànics amb compressor, reserva
de les vorades aprofitables per a posterior

Rend.: 1,000

3,51932
17,10

€
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PARTIDES D'OBRA

recol·locació i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor per a la posterior gestió
dels residus.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,500 /R x

20,59000 =

Subtotal:

10,29500
10,29500

10,29500

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,100 /R x

50,90000 =

5,09000

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,100 /R x

15,65000 =

1,56500

Subtotal:

6,65500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15443

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

17,10443
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F219FBC0

M

6,65500

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

17,10443

Rend.: 1,000

Unitats

5,04

Preu

Parcial

20,59000 =

3,50030

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,170 /R x
Subtotal:

3,50030

3,50030

Maquinària
C170H000

H

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x

8,77000 =

Subtotal:

1,49090
1,49090

1,49090

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05250

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5,04370
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F219FFC0

M

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,04370

Rend.: 1,000

Unitats

7,42

Preu

Parcial

20,59000 =

5,14750

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,250 /R x
Subtotal:

5,14750

5,14750

Maquinària
C170H000

H

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x
Subtotal:

8,77000 =

2,19250
2,19250

2,19250
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07721

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

7,41721
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21DQU02

U

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

7,41721

Rend.: 1,000

Unitats

7,38

Preu

Parcial

50,90000 =

7,38050

€

Import

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,145 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

7,38050

7,38050
7,38050
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21H1641

U

Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, retirada de
canalització soterrada i cablejat existent. inclós
conservació dels elements a criteri de l'ajuntament
per als equips de manteniment, classificació de
residus, càrrega manual i mecànica de residus sobre
camió o contenidor.

7,38050

Rend.: 1,000

Unitats

78,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,560 /R x

19,91000 =

11,14960

A0150000

H

Manobre especialista

1,125 /R x

20,59000 =

23,16375

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

Subtotal:

39,24335

39,24335

Maquinària
C1503300

H

Camió grua de 3 t

0,500 /R x

43,03000 =

21,51500

C1101100

H

Compressor amb un martell pneumàtic

1,125 /R x

14,87000 =

16,72875

Subtotal:

38,24375

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,58865

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

78,07575
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21H1A53

U

Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

78,07575

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

38,24375

114,73

Preu

Parcial

€

Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

74

PARTIDES D'OBRA

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

24,65000 =

12,32500

A0140000

H

Manobre

0,200 /R x

19,91000 =

3,98200

Subtotal:

16,30700

16,30700

Maquinària
C1503500

H

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

47,81000 =

23,90500

64,48000 =

38,68800

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

0,600 /R x

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,169 /R x

50,90000 =

8,60210

C1504S00

H

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

0,500 /R x

53,97000 =

26,98500

Subtotal:

98,18010

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24461

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

114,73171
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21Q1121

U

98,18010

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

114,73171

Rend.: 1,000

Unitats

10,21

Preu

Parcial

20,59000 =

4,11800

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,200 /R x
Subtotal:

4,11800

4,11800

Maquinària
C1503000

H

Camió grua

0,100 /R x

44,62000 =

4,46200

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,100 /R x

15,65000 =

1,56500

Subtotal:

6,02700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06177

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

10,20677
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21Q2501

U

6,02700

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

10,20677

Rend.: 1,000

Unitats

4,31

Preu

Parcial

20,59000 =

3,08850

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,150 /R x
Subtotal:

3,08850

3,08850

Maquinària
C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,075 /R x
Subtotal:

15,65000 =

1,17375
1,17375

1,17375

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

75

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04633

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,30858
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21QBZ21

U

Retirada d'elements diversos de mobiliari (bancs,
pilona embarcador, pedals, baranes, paviment de
goma, perfils metàllics, papereres, suports de
tendalls, sócols, retirada de banc de fusta
convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,30858

Rend.: 1,000

18,48

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,500 /R x

20,59000 =

Subtotal:

10,29500
10,29500

10,29500

Maquinària
C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,100 /R x

15,65000 =

1,56500

C1503000

H

Camió grua

0,100 /R x

44,62000 =

4,46200

Subtotal:

6,02700

6,02700

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,020

x

100,00000 =

Subtotal:

2,00000
2,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15443

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

18,47643
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

F21QBZ22

Pa

2,00000

Partida alçada a justificar de retirada d'elements
diversos de mobiliari (bancs, pilona embarcador,
pedals, baranes, paviment de goma, perfils metàllics,
papereres, suports de tendalls, sócols, de paraments
d'obra, etc.) triatge de materials a restaurar i transport
a magatzems municipals. inclou retirada de restes
sobrants i càrrega sobre camió o contenidor per a
posterior gestió dels residus.

18,47643

Rend.: 1,000

788,78

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

16,000 /R x

20,59000 =

Subtotal:

329,44000
329,44000

329,44000

Maquinària
C1503000

H

Camió grua

5,000 /R x

44,62000 =

223,10000

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

2,000 /R x

15,65000 =

31,30000

Subtotal:

254,40000

254,40000

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

2,000

x

100,00000 =

Subtotal:

200,00000
200,00000

200,00000
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PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

76

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

4,94160

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

788,78160
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F22113L2

M2

Neteja i esbrossada de la capa superficial vegetal del
terreny, amb un gruix no inferior a 20 cm, amb
identificació i retirada de xarxes sorterrades de
enllumenat i xarxes principals i secundàries de reg,
càrrega de terres sobre camió o contenidor.

788,78160

Rend.: 1,000

Unitats

0,54

Preu

Parcial

89,49000 =

0,53694

€

Import

Maquinària
C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,006 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,53694

0,53694
0,53694
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2213422

M3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

0,53694

Rend.: 1,000

Unitats

3,25

Preu

Parcial

85,58000 =

3,25204

€

Import

Maquinària
C1312340

H

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,25204

3,25204
3,25204
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2213B22

M3

Excavació sobre rasant, per a rebaix de terres del
lateral del parc, amb front d'atac lateral, des de
plataformes de diferents nivells (segons perfil del
carrer esgraonat), en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora mitjana o gran, inclou
repàs de talús resultant i càrrega directa o indirecta
de terres sobre camió o contenidor.

3,25204

Rend.: 1,000

Unitats

3,25

Preu

Parcial

85,58000 =

3,25204

€

Import

Maquinària
C1312340

H

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,25204

0,00 %

3,25204
3,25204
0,00000
3,25204
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PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

77

PARTIDES D'OBRA

F221C472

M3

Excavació per a caixa de paviment, del nou vial i de
zones del parc afectades, en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics,
en àmbits amb preexistències a conservar, com
canals de drenatge, canalitzacions, xarxes d'aigua,
reg, enllumenat, etc que cal mantenir. inclou càrrega
de terres sobnre camió o contenidor.

Rend.: 1,000

Unitats

3,85

Preu

Parcial

85,58000 =

3,85110

€

Import

Maquinària
C1312340

H

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,85110

3,85110
3,85110
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2220A13

M3

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny
no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres
deixades a la vora

3,85110

Rend.: 1,000

Unitats

53,76

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

2,700 /R x

19,91000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

53,75700
53,75700

53,75700
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

F2225123

M3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

53,75700

Rend.: 1,000

Unitats

53,75700

9,30

Preu

Parcial

19,91000 =

1,59280

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,080 /R x
Subtotal:

1,59280

1,59280

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,151 /R x

50,90000 =

Subtotal:

7,68590
7,68590

7,68590

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02389

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,30259
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2225243

M3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

9,30259
10,05

Preu

Parcial

€

Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

78

PARTIDES D'OBRA

A0140000

H

Manobre

0,020 /R x

19,91000 =

Subtotal:

0,39820
0,39820

0,39820

Maquinària
C13124C0

H

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

0,064 /R x

150,65000 =

Subtotal:

9,64160
9,64160

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00597

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

10,04577
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

F2225432

M3

9,64160

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora.

10,04577

Rend.: 1,000

Unitats

13,89

Preu

Parcial

19,91000 =

4,00191

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,201 /R x
Subtotal:

4,00191

4,00191

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,193 /R x

50,90000 =

Subtotal:

9,82370
9,82370

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06003

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

13,88564
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2225B04

M

9,82370

Excavació de rasa per a configuració de drenatges,
de dimensioons de 40 cm d'ample i entre 40 i 80 cm
(60 cm de promig), de profunditat des de explanada
previa als acabats de paviments o aportació de terres
vegetals. inclou la regularització de fons de rases per
formació de pendents, realitzat amb mitjans mecànics
i manuals, inclou càrrega de terres sobre camió o
contenidor.

13,88564

Rend.: 1,000

Unitats

10,93

Preu

Parcial

19,91000 =

1,59280

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,080 /R x
Subtotal:

1,59280

1,59280

Maquinària
C1313330
C1501700

H
H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,151 /R x

50,90000 =

7,68590

Camió per a transport de 7 t

0,050 /R x

32,53000 =

1,62650

Subtotal:

9,31240

9,31240

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
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REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

79

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02389

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

10,92909
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2225B05

M3

Excavació de rasa per a canonades de sanejament i
drenatge, de dimenssions de fins a 2 m d'amplària i
fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
retroexcavadora, inclou la formació de pendent de la
rasa, el refí i piconatge de la base o fons de rasa,
col·locació de canonades i tapat amb formigó fins a la
generatriu mitja de la secció del tub i formació
d'anells de cobertura de junts, escreix d'excavació
per a pous, embornals, etc. inclou la disposició de
terres a la vora de la rasa i la càrrega de terres
sobrants sobre camió o contenidor.

10,92909

Rend.: 1,000

10,05

Unitats

Preu

Parcial

19,91000 =

0,39820

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,020 /R x
Subtotal:

0,39820

0,39820

Maquinària
C13124C0

H

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

0,064 /R x

150,65000 =

Subtotal:

9,64160
9,64160

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00597

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

10,04577
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

F222B432

M2

9,64160

Excavació de terres sota paviment de fusta, entre el
mur del llac i la vorada de encintat de formigó
prefabricat, fins a un gruix de 25 cm., a mà i
recolçament de mitjans mecànics. inclou càrrega de
terres sobre camió o contenidor per a posterior gestió
dels residus.

10,04577

Rend.: 1,000

Unitats

13,17

Preu

Parcial

19,91000 =

7,96400

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,400 /R x
Subtotal:

7,96400

7,96400

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,100 /R x

50,90000 =

Subtotal:

5,09000
5,09000

5,09000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11946

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

13,17346
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,17346
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REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

80

PARTIDES D'OBRA

F222H422

M3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Rend.: 1,000

Unitats

11,27

Preu

Parcial

19,91000 =

0,19910

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,010 /R x
Subtotal:

0,19910

0,19910

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,2174 /R x

50,90000 =

Subtotal:

11,06566
11,06566

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00299

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

11,26775
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F222HB02

M3

11,06566

Excavació de rases i pous de fonamentació en
terreny compacte, de geometries variables i en
diferents situacions respecte de rasant o explanada
de zona de treball. de dimensions segons planols
d'estructura. inclou refí i piconatge de fons
d'excavació, formació de sobreexcavació que sigui
necessària i càrrega de terres sobrans sobre camió o
contenidor.

11,26775

Rend.: 1,000

Unitats

11,27

Preu

Parcial

19,91000 =

0,19910

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,010 /R x
Subtotal:

0,19910

0,19910

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,2174 /R x

50,90000 =

Subtotal:

11,06566
11,06566

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00299

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

11,26775
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F222K422

M3

11,06566

Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

11,26775

Rend.: 1,000

Unitats

12,31

Preu

Parcial

19,91000 =

0,19910

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,010 /R x
Subtotal:

0,19910

0,19910

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,2379 /R x
Subtotal:

50,90000 =

12,10911
12,10911

12,10911
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

81

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00299

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

12,31120
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F222KB22

M3

Excavació de rases i pous sota rasant o plataforma
de treball, per a fonaments o rases de sanejament, de
profunditat variable, en terreny compacte, inclou refí
de parets i fons de rases i piconatge del fons de rasa.
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de terres
sobre camió o contyenidor.

12,31120

Rend.: 1,000

Unitats

10,93

Preu

Parcial

19,91000 =

1,59280

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,080 /R x
Subtotal:

1,59280

1,59280

Maquinària
C1501700

H

Camió per a transport de 7 t

0,050 /R x

32,53000 =

1,62650

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,151 /R x

50,90000 =

7,68590

Subtotal:

9,31240

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02389

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

10,92909
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F222U452

M

9,31240

Excavació manual de rasa per a instal·lacions de
40x50 cm, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
inclou banda de senyalització.

10,92909

Rend.: 1,000

Unitats

12,34

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

A0150000

H

Manobre especialista

0,080 /R x

20,59000 =

1,64720

Subtotal:

11,60220

11,60220

Maquinària
C133A0K0

H

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,080 /R x

5,58000 =

Subtotal:

0,44640
0,44640

0,44640

Materials
BDGZU010 M

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d´amplària per avís de instal·lació existent.

1,050

x

0,11000 =

Subtotal:

0,11550
0,11550

0,11550

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17403

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

12,33813
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,33813
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

82

PARTIDES D'OBRA

F222UZ01

M

Excavació de petita rasa de 15cm d'amplària per
30cm de fondària, amb mitjans mecànics i manuals,
reblert i compactació amb terres seleccionades sense
pedres de la propia excavació

Rend.: 1,000

3,25

Unitats

Preu

Parcial

20,59000 =

0,61770

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,030 /R x
Subtotal:

0,61770

0,61770

Maquinària
C131UR10

H

Rasadora sobre cadenes de 250 hp, per a rases de
0,60 m d'amplaria i 2 m de fondaria, com a màxim

0,010 /R x

263,08000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,63080
2,63080

2,63080
3,24850
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F222UZ50

M

Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a
instal·lacions de 40x60 cm, inclou el piconatge del
fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta
del reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
inclou banda de senyalització.

3,24850

Rend.: 1,000

Unitats

6,57

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,080 /R x

20,59000 =

1,64720

A0140000

H

Manobre

0,080 /R x

19,91000 =

1,59280

Subtotal:

3,24000

3,24000

Maquinària
C133A0K0

H

Safata vibrant amb placa de 60 cm

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,080 /R x

5,58000 =

0,44640

0,0338 /R x

50,90000 =

1,72042

Subtotal:

2,16682

2,16682

Materials
BDGZU010 M

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d´amplària per avís de instal·lació existent.

1,050

x

0,11000 =

0,11550

B032U210

Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

0,080

x

13,11000 =

1,04880

M3

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,16430

1,16430
6,57112
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

F227B00F

M2

Repàs i piconatge de caixa de paviment sota
paviment de fusta entre mur de llac i encintat de
vorada prefabricada, amb neteja de perímetre,
compactació del 95% pm amb piconadora de granota.

6,57112

Rend.: 1,000

Unitats

6,47

Preu

Parcial

Maquinària
C133A0K0

H

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,100 /R x

5,58000 =

0,55800

€

Import
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Pàg.:

83

PARTIDES D'OBRA

C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,100 /R x

59,15000 =

Subtotal:

5,91500
6,47300

6,47300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

6,47300
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F227T00F

M2

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

6,47300

Rend.: 1,000
Unitats

1,33
Preu

Parcial

€
Import

Maquinària
C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011 /R x

67,39000 =

0,74129

C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,010 /R x

59,15000 =

0,59150

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,33279

1,33279
1,33279
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F227TB0F

M2

Repàs i piconatge de coronament d'explanada i/o
caixa de paviment, amb formació de pendents i
compactació del 95% pm

1,33279

Rend.: 1,000

Unitats

1,53

Preu

Parcial

19,91000 =

0,19910

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,010 /R x
Subtotal:

0,19910

0,19910

Maquinària
C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,010 /R x

59,15000 =

0,59150

C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011 /R x

67,39000 =

0,74129

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,33279

1,33279
1,53189
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F228AB06

M3

Rebliment i piconatge de rases al perímetre de pous,
canals i embornals, aplicat al metre superior del
reblert, amb tot-ú amb barreja de ciments rasa de
sanejament, amb amplades diverses i profunditats de
fins a 3 m., amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm.

1,53189

Rend.: 1,000

Unitats

38,86

Preu

Parcial

20,59000 =

3,70620

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,180 /R x
Subtotal:

3,70620

Maquinària
C133A030

H

Compactador duplex manual de 700 kg

0,180 /R x

7,89000 =

1,42020

3,70620
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Pàg.:

84

PARTIDES D'OBRA

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,050 /R x

50,90000 =

Subtotal:

2,54500
3,96520

3,96520

Materials
D937321K

M3

Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb
130 kg/m3 de ciment cem ii/b-l 32,5 n i terra
seleccionada, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h

1,050

x

29,64773 =

Subtotal:

31,13012

31,13012

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05559

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

38,85711
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F228AB0F

M3

31,13012

Rebliment i piconatge de rasa de sanejament, amb
amplades diverses i profunditats de fins a 3 m., amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% pm.

38,85711

Rend.: 1,000

Unitats

11,34

Preu

Parcial

20,59000 =

3,70620

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,180 /R x
Subtotal:

3,70620

3,70620

Maquinària
C133A030

H

Compactador duplex manual de 700 kg

0,180 /R x

7,89000 =

1,42020

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 /R x

50,90000 =

6,15890

Subtotal:

7,57910

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05559

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

11,34089
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F228U010

M3

7,57910

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

11,34089

Rend.: 1,000

Unitats

30,26

Preu

Parcial

20,59000 =

4,11800

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,200 /R x
Subtotal:

4,11800

4,11800

Maquinària
C133A0K0

H

Safata vibrant amb placa de 60 cm

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,200 /R x

5,58000 =

1,11600

0,1208 /R x

50,90000 =

6,14872

Subtotal:

7,26472

7,26472

Materials
B0321000

M3

Sauló sense garbellar

1,150

x
Subtotal:

16,36000 =

18,81400
18,81400

18,81400
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85

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06177

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

30,25849
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2A1GP01

M3

Aportació de textura franc-sorrenca, amb un contingut
mínim de matèria orgànica d'un 3 %, i amb les
característiques descrites per a la terra del tipus 'a'
segons l'apartat 3.4 de la norma tecnològica de
jardineria ntj 08s, prèvia acceptació d'una mostra
significativa per part de la direcció facultativa.

30,25849

Rend.: 1,000

Unitats

11,45

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B03D1001

M3

Terra franc-sorrenca, amb un contingut mínim de
matèria orgànica d'un 3 %, i amb les característiques
descrites per a la terra del tipus 'a' segons l'apartat
3.4 de la norma tecnològica de jardineria ntj 08s

1,000

x

11,45000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

11,45000

11,45000

11,45000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

F2R24200

M3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals

11,45000

Rend.: 1,000

Unitats

11,45000

2,02

Preu

Parcial

19,91000 =

1,99100

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,100 /R x
Subtotal:

1,99100

1,99100

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02987

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,02087
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2R3506A

M3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

2,02087

Rend.: 1,000

Unitats

6,98

Preu

Parcial

38,77000 =

6,97860

€

Import

Maquinària
C1501800

H

Camió per a transport de 12 t

0,180 /R x
Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,97860

0,00 %

6,97860
6,97860
0,00000
6,97860
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86

PARTIDES D'OBRA

F2R35B6A

M3

Transport de terres o de runes inerts a abocador o
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km,

Rend.: 1,000

Unitats

6,98

Preu

Parcial

38,77000 =

6,97860

€

Import

Maquinària
C1501800

H

Camió per a transport de 12 t

0,180 /R x
Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,97860

6,97860
6,97860
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

F2R5426A

M3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

6,97860

Rend.: 1,000

Unitats

8,30

Preu

Parcial

38,77000 =

8,29678

€

Import

Maquinària
C1501800

H

Camió per a transport de 12 t

0,214 /R x
Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

8,29678

8,29678
8,29678
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

F2RA73G0

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

8,29678

Rend.: 1,000

Unitats

18,00

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA73G0 T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

1,000

x

18,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

18,00000

18,00000

18,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2RA7BG0

M3

Deposició controlada a abocador o dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus barrejats inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

18,00000

Rend.: 1,000

Unitats
Materials

18,00000

18,00

Preu

Parcial

€

Import
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87

PARTIDES D'OBRA

B2RA73G0 T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

1,000

x

18,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

18,00000

18,00000

18,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

F2RA8890

M3

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

18,00000

Rend.: 1,000

Unitats

18,00000

6,85

Preu

Parcial

36,04000 =

6,84760

€

Import

Materials
B2RA8890

T

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

0,190

x

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,84760

6,84760
6,84760
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2RA9RC0

M3

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0.75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

6,84760

Rend.: 1,000

Unitats

26,25

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA9RC0 T

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0.75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,750

x

35,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

26,25000

26,25000

26,25000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F31522G1

M3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
ha-25/p/20/iia, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

26,25000

Rend.: 1,000

Unitats

70,56

Preu

Parcial

19,91000 =

4,97750

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,250 /R x

26,25000

€

Import
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Pàg.:

88

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

4,97750

4,97750

Materials
B065960C

M3

Formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

1,100

59,55000 =

x

Subtotal:

65,50500

65,50500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07466

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

70,55716
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-34

F31522G3

m3

65,50500

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

70,55716

Rend.: 1,000

74,40

Unitats

Preu

Parcial

19,91000 =

8,76040

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,440 /R x
Subtotal:

8,76040

8,76040

Materials
B065960C

M3

Formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

1,100

59,55000 =

x

Subtotal:

65,50500

65,50500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13141

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

74,39681
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F31522H4

M3

65,50500

Formigó per a rases i pous de fonaments,
ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

74,39681

Rend.: 1,000

93,96

Unitats

Preu

Parcial

19,91000 =

5,97300

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,300 /R x
Subtotal:

5,97300

5,97300

Maquinària
C1701100

H

Camió amb bomba de formigonar

0,100 /R x

155,18000 =

Subtotal:

15,51800
15,51800

15,51800

Materials
B065960B

M3

Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

1,100

x

Subtotal:

65,80000 =

72,38000

72,38000

72,38000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08960

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

93,96060
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F315B2G1

M

Formació de base de formigó lineal per a suport
d'elements estructurals de suport de tarimes de fusta.
inclou excavació de rasa, de 30 x 30 cm, refí i
piconatge de base de rases, encofrats laterals de la
zona superior de la rasa, amb taulons de fusta,
formigónat amb ha-25/p/20/iia, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. amb
formigó fet a obra o de planta i elements auxiliars per
abocament estesa, vibratge, reglejat i curat.

93,96060

Rend.: 1,000

22,94

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

A0133000

H

Ajudant encofrador

0,150 /R x

21,17000 =

3,17550

A0123000

H

Oficial 1a encofrador

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

Subtotal:

9,73950

9,73950

Materials
B0A14300

Kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,040

x

1,11000 =

0,04440

B0A31000

Kg

Clau acer

0,050

x

1,36000 =

0,06800

B0D21030

M

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,000

x

0,35000 =

0,70000

B0D31000

M3

Llata de fusta de pi

0,001

x

242,53000 =

0,24253

B0D71130

M2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

0,050

x

1,27000 =

0,06350

B0DZA000

L

Desencofrant

0,010

x

2,75000 =

0,02750

B065960C

M3

Formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

0,200

x

59,55000 =

11,91000

Subtotal:

13,05593

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14609

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

22,94152
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-35

F31B3000

Kg

13,05593

Armadura de bases lineals de formigó amb acer
ap500 s en barres corrugades b500s de límit elàstic
>= 500 n/mm2

22,94152

Rend.: 1,000

Unitats

1,16

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

H

Ajudant ferrallista

0,008 /R x

21,17000 =

0,16936

A0124000

H

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

23,85000 =

0,14310

Subtotal:

0,31246

Materials
B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

D0B2A100

Kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

0,0051

x

1,22000 =

0,00622

1,000

x

0,83829 =

0,83829

0,31246
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,84451

0,84451

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00469

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,16166
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F31B4000

Kg

Armadura de rases i pous ap500 sd d'acer en barres
corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2

1,16166

Rend.: 1,000

1,24

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0134000

H

Ajudant ferrallista

0,008 /R x

21,17000 =

0,16936

A0124000

H

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

23,85000 =

0,14310

Subtotal:

0,31246

0,31246

Materials
B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

D0B2C100

Kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500sd, de límit elàstic >= 500
n/mm2

0,0051

x

1,22000 =

0,00622

1,000

x

0,91179 =

0,91179

Subtotal:

0,91801

0,91801

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00469

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,23516
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F31DD100

M2

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,23516

Rend.: 1,000

23,54

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0133000

H

Ajudant encofrador

0,500 /R x

21,17000 =

10,58500

A0123000

H

Oficial 1a encofrador

0,400 /R x

23,85000 =

9,54000

Subtotal:

20,12500

20,12500

Materials
B0A14300

Kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,102

x

1,11000 =

0,11322

B0A31000

Kg

Clau acer

0,1501

x

1,36000 =

0,20414

B0D21030

M

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,9997

x

0,35000 =

1,04990

B0D31000

M3

Llata de fusta de pi

0,0011

x

242,53000 =

0,26678

B0DZA000

L

Desencofrant

0,030

x

2,75000 =

0,08250

B0D71130

M2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x

1,27000 =

1,39700

Subtotal:

3,11354

3,11354

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,30188

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

23,54042
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,54042
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PARTIDES D'OBRA

F31DFENO

M2

Forrat d'encofrat per a formigó vist, utilitzant tauller
fenólic d'una única posta i segellat de junts

Rend.: 1,000

11,64

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0133000

H

Ajudant encofrador

0,050 /R x

21,17000 =

1,05850

A0123000

H

Oficial 1a encofrador

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

Subtotal:

3,44350

3,44350

Materials
B66AFENO M2

Taulell fenólic de 13 mm per a folrre d'encofrats i una
única posta.

1,200

x

6,00000 =

7,20000

BZZZZZZZ

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,010

x

100,00000 =

1,00000

U

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

8,20000

11,64350
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F3252PH4

M3

Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària
com a màxim, ha-30/b/20/iiia de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

8,20000

11,64350

Rend.: 1,000

104,36

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,072 /R x

23,85000 =

1,71720

A0140000

H

Manobre

0,288 /R x

19,91000 =

5,73408

Subtotal:

7,45128

7,45128

Maquinària
C1701100

H

Camió amb bomba de formigonar

0,120 /R x

155,18000 =

Subtotal:

18,62160
18,62160

18,62160

Materials
B065EH0B

M3

Formigó ha-30/b/20/iiia de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iiia

1,050

x

74,38000 =

Subtotal:

78,09900

78,09900

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,18628

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

104,35816
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F32B400Q

Kg

78,09900

Armadura per a murs de contenció ap500 sd, d'una
alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades
b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2

104,35816

Rend.: 1,000

Unitats

1,42

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0124000

H

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

23,85000 =

0,23850

A0134000

H

Ajudant ferrallista

0,012 /R x

21,17000 =

0,25404

Subtotal:

0,49254

0,49254
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PARTIDES D'OBRA

Materials
B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

D0B2C100

Kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500sd, de límit elàstic >= 500
n/mm2

0,0061

x

1,22000 =

0,00744

1,000

x

0,91179 =

0,91179

Subtotal:

0,91923

0,91923

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00739

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,41916
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F32D1A06

M2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 6 m

1,41916

Rend.: 1,000

Unitats

21,60

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0123000

H

Oficial 1a encofrador

0,400 /R x

23,85000 =

9,54000

A0133000

H

Ajudant encofrador

0,390 /R x

21,17000 =

8,25630

Subtotal:

17,79630

17,79630

Materials
B0D81680

M2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,071

x

1,30000 =

1,39230

B0DZA000

L

Desencofrant

0,080

x

2,75000 =

0,22000

B0DZP600

U

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000

x

0,59000 =

0,59000

B0D625A0

Cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101

x

9,37000 =

0,09464

B0D629A0

Cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101

x

22,49000 =

0,22715

B0D21030

M

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,9998

x

0,35000 =

0,69993

B0A31000

Kg

Clau acer

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

Subtotal:

3,36097

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,44491

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

21,60218
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F3Z112T1

M2

3,36097

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó hl-150/b/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

21,60218

Rend.: 1,000

Unitats

10,94

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,075 /R x

23,85000 =

1,78875

A0140000

H

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

Subtotal:

4,77525

Materials
B06NLA2B

M3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/b/20

0,105

x

58,00000 =

6,09000

4,77525
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

6,09000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07163

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

10,93688
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F6A19403

M

6,09000

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
amb platines i tacs expanssius i part proporcional de
pals per a punts singulars

10,93688

Rend.: 1,000

Unitats

20,60

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,210 /R x

19,85000 =

4,16850

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,210 /R x

24,65000 =

5,17650

Subtotal:

9,34500

9,34500

Materials
B0A216SG

M2

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de d 2.7 mm

2,000

x

2,22000 =

4,44000

B6AZ31E4

U

Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 2.35 m, amb platina

0,340

x

11,09000 =

3,77060

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2.35
m, amb platina

0,067

x

43,35000 =

2,90445

B6AZA1G4 U

Subtotal:

11,11505

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14018

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

20,60023
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F6A1RQH0

M

11,11505

Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2
x 2 m d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm
format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons
horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals
de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2.15 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat ,
col·locat sobre daus de formigó

20,60023

Rend.: 1,000

Unitats

102,70

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,120 /R x

23,85000 =

2,86200

A013M000

H

Ajudant muntador

0,270 /R x

19,85000 =

5,35950

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,270 /R x

24,65000 =

6,65550

Subtotal:

14,87700

Materials
B6A1RQH0 M

Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2
x 2 m d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm
format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons
horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals
de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2.15 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat

1,000

x

85,91000 =

85,91000

14,87700
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PARTIDES D'OBRA

D060Q021

M3

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,020

x

84,40639 =

Subtotal:

1,68813

87,59813

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22316

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

102,69829
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F6A1RQH5

M

87,59813

Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2
x 2 m d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm
format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons
horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals
de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2.15 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb
platines per a realitzar la fixació , col·locat
mecànicament al suport

102,69829

Rend.: 1,000

Unitats

103,34

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,250 /R x

19,85000 =

4,96250

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

24,65000 =

6,16250

Subtotal:

11,12500

11,12500

Materials
B6A1RQH5 M

Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2
x 2 m d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm
format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons
horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals
de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2.15 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb
platines per a realitzar la fixació

1,000

x

90,21000 =

90,21000

B0A62F90

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,860

x

0,99000 =

1,84140

U

Subtotal:

92,05140

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16688

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

103,34328
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F7B451H0

M2

92,05140

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense
adherir

103,34328

Rend.: 1,000

Unitats

2,55

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

23,85000 =

0,95400

A0137000

H

Ajudant col·locador

0,020 /R x

21,17000 =

0,42340

Subtotal:

1,37740

Materials
B7B151H0

M2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2

1,100

x

1,05000 =

1,15500

1,37740
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

1,15500

1,15500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02066

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,55306
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F7B4AJUS

M

Reparació, ajust de cotes i renovació de la
impermeabilització del mur de l'edifici existent, inclou
retall de nova alineació de rasant ajustada a la
realitat, retirada de material sobrant, renovació de
l'ultim metre de pintura asfàltica, làmina
impermeabilitzant, aïllament tèrmic i llamiona
tridimensional de pe, perfil de coronament i doble
segellat.

2,55306

Rend.: 1,000

46,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,460

x

100,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

46,00000
46,00000

46,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F7B4AJUT

M2

Conjunt de solució d'impermeabilització de mur
darrera dels armaris de escomeses, amb aplicació de
pintura bituminosa, llàmina asfàltica, formació de
mitjamosa, col·locació de llamina nodular
tridimensional, elements de remats perimetrals i doble
segellat de remat i perfil metàl·lic.

46,00000

46,00000

Rend.: 1,000

56,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,560

x

100,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

56,00000
56,00000

56,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F7B4PROT

M

Protecció de façanes existents per evitar danys, cops
o bruticia, amb llàmines de polipropilè i taulells de
fusta fins a 1 m d'alçada i fins a la finalització dels
paviments.

56,00000

56,00000

Rend.: 1,000

5,00

Unitats

Preu

Parcial

100,00000 =

5,00000

€

Import

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,050

x

Subtotal:

5,00000

5,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

5,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-36

F7B4UBJ0

M2

Suministre i col·locació de làmina anti arrels a l'entorn
dels arbres, clavada a terra amb rodons, amb cura de
no afectar el sistema radicular.

5,00000

Rend.: 1,000

6,70

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

23,85000 =

0,95400

A0137000

H

Ajudant col·locador

0,020 /R x

21,17000 =

0,42340

Subtotal:

1,37740

1,37740

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,020

x

100,00000 =

2,00000

B7B1ANTI

M2

Lamina antiarrels

1,100

x

3,00000 =

3,30000

Subtotal:

3,30000

3,30000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02066

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

6,69806
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F7B451E0I5UN M2

Protecció de terra dels escossells, per evitar
contaminació de ciments i altres productes, amb
geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2 ref. 70052022 de
la serie rooftex de texsa , col·locat sense adherir

6,69806

Rend.: 1,000

Unitats

2,86

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0137000

H

Ajudant col·locador

0,020 /R x

21,17000 =

0,42340

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

23,85000 =

0,95400

Subtotal:

1,37740

1,37740

Materials
B7B151E0I5 M2

Geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster de 200
g/m2, punxonat mecànicament mitjançant agulles
amb posterior tractament tèrmic i calandrat, utilitzats
com a capa separadora, filtrant, drenant i protectora
en edificació., ref. 70052022 de la serie rooftex de
texsa

1,100

x

1,33000 =

Subtotal:

1,46300

1,46300

1,46300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02066

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,86106
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F7B451E0LBJ0 M2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2 ref. 1951-41 de la
serie geotèxtils i làmines drenants d'asfaltex ,
col·locat sense adherir

Rend.: 1,000

2,86106
1,84

€
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Pàg.:

97

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0137000

H

Ajudant col·locador

0,020 /R x

21,17000 =

0,42340

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

23,85000 =

0,95400

Subtotal:

1,37740

1,37740

Materials
B7B151E0L M2

Feltre de teixit no teixit, geotèxtil, punxonat de fibra de
polièster, geoflex 200 polièster, de 200 g/m2 en
rotllos de 100 m x 2 m, ref. 1951-41 de la serie
geotèxtils i làmines drenants d'asfaltex

1,100

x

0,40000 =

Subtotal:

0,44000

0,44000

0,44000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02066

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,83806
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F921201F

M3

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

1,83806

Rend.: 1,000
Unitats

24,46
Preu

Parcial

19,91000 =

0,99550

€
Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,050 /R x
Subtotal:

0,99550

0,99550

Maquinària
C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

59,15000 =

2,07025

C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,030 /R x

67,39000 =

2,02170

C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

42,91000 =

1,07275

Subtotal:

5,16470

5,16470

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

B0372000

M3

Tot-u artificial

1,150

x

15,83000 =

18,20450

Subtotal:

18,28600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01493

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

24,46113
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9212B1F

M2

18,28600

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del pm 25 cm de gruix

24,46113

Rend.: 1,000
Unitats

7,47
Preu

Parcial

19,91000 =

0,29865

€
Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,015 /R x
Subtotal:

0,29865

Maquinària
C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,010 /R x

59,15000 =

0,59150

C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

0,030 /R x

42,91000 =

1,28730

0,29865
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Pàg.:

98

PARTIDES D'OBRA

C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,010 /R x

67,39000 =

Subtotal:

0,67390
2,55270

2,55270

Materials
B0372000

M3

Tot-u artificial

0,290

x

15,83000 =

4,59070

B0111000

M3

Aigua

0,015

x

1,63000 =

0,02445

Subtotal:

4,61515

4,61515

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00448

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

7,47098
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9231J10

M3

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica,
grandària de 30-50 mm, amb estesa manual i
piconatge del material (sota paviment de fusta darrera
dels murs del llac.

7,47098

Rend.: 1,000

Unitats

36,50

Preu

Parcial

19,91000 =

0,99550

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,050 /R x
Subtotal:

0,99550

0,99550

Maquinària
C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

59,15000 =

2,07025

C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,020 /R x

67,39000 =

1,34780

Subtotal:

3,41805

3,41805

Materials
B0332400

T

Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm

1,870

x

17,15000 =

Subtotal:

32,07050
32,07050

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01493

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

36,49898
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

F923BJ10

M2

32,07050

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica,
grandària de 30-50 mm, amb estesa manual i
piconatge del material (sota paviment de fusta darrera
dels murs del llac).

36,49898

Rend.: 1,000

Unitats

9,65

Preu

Parcial

19,91000 =

0,39820

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,020 /R x
Subtotal:

0,39820

0,39820

Maquinària
C133A0K0

H

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,020 /R x

5,58000 =

0,11160

C1316100

H

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t

0,020 /R x

45,00000 =

0,90000

Subtotal:

1,01160

Materials
B0332400

T

Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm

0,480

x

17,15000 =

8,23200

1,01160
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Pàg.:

99

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

8,23200

8,23200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00597

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,64777
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9241832

M3

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta,
amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 n, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 95% del pm

9,64777

Rend.: 1,000

Unitats

36,51

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,020 /R x

23,85000 =

0,47700

A0140000

H

Manobre

0,080 /R x

19,91000 =

1,59280

Subtotal:

2,06980

2,06980

Maquinària
C13350A0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t

0,030 /R x

60,20000 =

1,80600

C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

0,004 /R x

42,91000 =

0,17164

C1709G00

H

Estenedora de granulat

0,032 /R x

39,42000 =

1,26144

Subtotal:

3,23908

3,23908

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,025

x

1,63000 =

0,04075

D937321K

M3

Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb
130 kg/m3 de ciment cem ii/b-l 32,5 n i terra
seleccionada, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h

1,050

x

29,64773 =

31,13012

Subtotal:

31,17087

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03105

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

36,51080
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F931201F

M3

31,17087

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

36,51080

Rend.: 1,000
Unitats

24,46
Preu

Parcial

19,91000 =

0,99550

€
Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,050 /R x
Subtotal:

0,99550

0,99550

Maquinària
C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,030 /R x

67,39000 =
42,91000 =

1,07275

59,15000 =

2,07025

C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,035 /R x
Subtotal:

2,02170

5,16470

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

B0372000

M3

Tot-u artificial

1,150

x

15,83000 =

18,20450

5,16470
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Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

18,28600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01493

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

24,46113
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F932101F

M3

18,28600

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del pm

24,46113

Rend.: 1,000
Unitats

25,74
Preu

Parcial

19,91000 =

0,99550

€
Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,050 /R x
Subtotal:

0,99550

0,99550

Maquinària
C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

42,91000 =

1,07275

C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

67,39000 =

2,69560

C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

59,15000 =

2,07025

Subtotal:

5,83860

5,83860

Materials
B0321000

M3

Sauló sense garbellar

1,150

x

16,36000 =

18,81400

B0111000

M3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

Subtotal:

18,89550

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01493

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

25,74453
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

F932B01F

M2

18,89550

Reposició localitzada de paviment de sauló garbellat,
amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm
de 20 cm. de gruix

25,74453

Rend.: 1,000

Unitats

5,79

Preu

Parcial

19,91000 =

0,19910

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,010 /R x
Subtotal:

0,19910

0,19910

Maquinària
C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

0,005 /R x

42,91000 =

0,21455

C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,010 /R x

67,39000 =

0,67390

C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,010 /R x

59,15000 =

0,59150

Subtotal:

1,47995

1,47995

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,010

x

1,63000 =

0,01630

B0321000

M3

Sauló sense garbellar

0,250

x

16,36000 =

4,09000

Subtotal:

4,10630

4,10630
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00299

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5,78834
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F936NM51

M2

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió15 n/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
hne-15/b/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

5,78834

Rend.: 1,000

Unitats

17,41

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

A0150000

H

Manobre especialista

0,030 /R x

20,59000 =

0,61770

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,030 /R x

23,85000 =

0,71550

Subtotal:

3,32420

3,32420

Maquinària
C1505120

H

Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,050 /R x

24,56000 =

1,22800

C2005000

H

Regle vibratori

0,030 /R x

4,41000 =

0,13230

Subtotal:

1,36030

1,36030

Materials
B06NN14B

M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, hne-15/b/40

0,220

x

57,61000 =

Subtotal:

12,67420

12,67420

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04986

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

17,40856
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F961A87A

M

12,67420

Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada

17,40856

Rend.: 1,000

Unitats

50,18

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,535 /R x

19,91000 =

10,65185

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,257 /R x

23,85000 =

6,12945

Subtotal:

16,78130

16,78130

Materials
B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,1078

x

57,13000 =

6,15861

B9611870

Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

1,050

x

25,70000 =

26,98500

M

Subtotal:

33,14361

33,14361
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Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25172

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

50,17663
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F961G67A

M

Vorada de pedra calcària escairada, buixardada, de
forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada

50,17663

Rend.: 1,000

44,81

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,523 /R x

19,91000 =

10,41293

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,237 /R x

23,85000 =

5,65245

Subtotal:

16,06538

16,06538

Materials
B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,0935

x

57,13000 =

5,34166

B961A670

Pedra calcària, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 15x25 cm

1,050

x

22,06000 =

23,16300

M

Subtotal:

28,50466

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24098

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

44,81102
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F961GB7A

M

28,50466

Col·locació de vorada de parterres del parc,
procedent de recuperació, de pedra natural acabada
amb cop de picoleta, inclou preparació de la base y
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària i rejuntada

44,81102

Rend.: 1,000

26,65

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,523 /R x

19,91000 =

10,41293

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,237 /R x

23,85000 =

5,65245

Subtotal:

16,06538

16,06538

Materials
BZZZZZZZ

U

B06NN14C M3

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,050

x

100,00000 =

5,00000

0,0935

x

57,13000 =

5,34166

Subtotal:

10,34166

10,34166
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24098

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

26,64802
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F965A2C5

M

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a2 de 20x10 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa)
segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

26,64802

Rend.: 1,000

Unitats

22,47

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,450 /R x

19,91000 =

8,95950

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,220 /R x

23,85000 =

5,24700

Subtotal:

14,20650

14,20650

Materials
B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0021

x

30,93000 =

0,06495

B965A2C0

M

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a2 de 20x10 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa)
segons une-en 1340

1,050

x

5,03000 =

5,28150

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,0473

x

57,13000 =

2,70225

B06NN14C M3

Subtotal:

8,04870

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21310

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

22,46830
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F965A2C9

M

8,04870

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a2 de 20x10 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa)
segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

22,46830

Rend.: 1,000

Unitats

23,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
A012N000

H
H

Manobre

0,460 /R x

19,91000 =

9,15860

Oficial 1a d'obra pública

0,220 /R x

23,85000 =

5,24700

Subtotal:

14,40560

Materials
B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0021

x

30,93000 =

0,06495

14,40560

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,0638

x

57,13000 =

3,64489

B965A2C0

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a2 de 20x10 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa)
segons une-en 1340

1,050

x

5,03000 =

5,28150

M

Subtotal:

8,99134

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21608

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

23,61302
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F965A6D9

M

8,99134

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada c3 de 28x17 cm segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa)
segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

23,61302

Rend.: 1,000

Unitats

25,91

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,240 /R x

23,85000 =

5,72400

A0140000

H

Manobre

0,510 /R x

19,91000 =

10,15410

Subtotal:

15,87810

15,87810

Materials
B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0032

x

30,93000 =

0,09898

B965A6D0

M

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada c3 de 28x17 cm segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa)
segons une-en 1340

1,050

x

4,92000 =

5,16600

0,0792

x

57,13000 =

4,52470

B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

Subtotal:

F965B2C5

M

9,78968

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23817

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

25,90595
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

9,78968

Suministre i col·locació de vorada de jardí igual a
l'existent, recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a2 de 20x10 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa)
segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. inclou excavació de rasa,
retirada de terres i càrrega sobre camió o contenidor,
refí i piconatge de la base.

Rend.: 1,000

25,90595
28,87

€

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,220 /R x

23,85000 =

5,24700

A0140000

H

Manobre

0,600 /R x

19,91000 =

11,94600

Subtotal:

17,19300

17,19300

Maquinària
C1316100

H

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t

0,050 /R x

45,00000 =

2,25000

C133A0K0

H

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,200 /R x

5,58000 =

1,11600

Subtotal:

3,36600

3,36600

Materials
B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0021

x

30,93000 =

0,06495

B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,0473

x

57,13000 =

2,70225

B965A2C0

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a2 de 20x10 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa)
segons une-en 1340

1,050

x

5,03000 =

5,28150

M

Subtotal:

8,04870

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25790

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

28,86560
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F965F10O

U

8,04870

Vorada recta de formigó model ´´fiol 100´´ per a
formació d'escossells, doble capa, amb secció 20x8
cm segons une-en 1340 producto ce, resistència a la
flexió s (r-3.5 mpa), clase 1s absorció agua 6%. clase
2b resistència al desgast per abrassió 23 mm clase
3h, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

28,86560

Rend.: 1,000

Unitats

24,83

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,220 /R x

23,85000 =

5,24700

A0140000

H

Manobre

0,460 /R x

19,91000 =

9,15860

Subtotal:

14,40560

14,40560

Materials
B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,0638

x

57,13000 =

3,64489

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0021

x

30,93000 =

0,06495

B965F100

M

Vorada escossell model fiol 100

1,000

x

6,50000 =

6,50000

Subtotal:

10,20984

10,20984

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21608

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

24,83152
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F965F12O

U

Vorada recta de formigó model ´´fiol 120´´ per a
formació d'escossells, doble capa, amb secció 20x8
cm segons une-en 1340 producto ce, resistència a la
flexió s (r-3.5 mpa), clase 1s absorció agua 6%. clase
2b resistència al desgast per abrassió 23 mm clase
3h, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

24,83152

Rend.: 1,000

Unitats

25,33

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,460 /R x

19,91000 =

9,15860

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,220 /R x

23,85000 =

5,24700

Subtotal:

14,40560

14,40560

Materials
B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,0638

x

57,13000 =

3,64489

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0021

x

30,93000 =

0,06495

B965F120

U

Vorada escossell model fiol 120

1,000

x

7,00000 =

7,00000

Subtotal:

10,70984

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21608

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

25,33152
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F965GRAD

M

10,70984

Vorada recta de formigó model ´´grada´´ per a
formació d'encintats de peu de talús, amb secció
27x60 i 40 cm de llargaria, matavius de 4x5, segons
une-en 1340 producto ce, resistència a la flexió s
(r-3.5 mpa), clase 1s absorció agua 6%. clase 2b
resistència al desgast per abrassió 23 mm clase 3h,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

25,33152

Rend.: 1,000

Unitats

54,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,220 /R x

23,85000 =

5,24700

A0140000

H

Manobre

0,460 /R x

19,91000 =

9,15860

Subtotal:

14,40560

Materials
B965GRAD U

Vorada recta de formigó, model grada, de 27x60 i 40
cm de llargària, matavius de 4x5

2,500

x

14,00000 =

35,00000

B0710250

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0021

x

30,93000 =

0,06495

0,080

x

57,13000 =

4,57040

T

B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i

14,40560

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40
Subtotal:

39,63535

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21608

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

54,25703
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F965PECL

M

39,63535

Vorada recta de formigó model ´´superstep breinco´´
per a formació de graonat d'escales, de dimensions
60x36x15 cm. segons une-en 1340 producto ce,
resistència a la flexió s (r-3.5 mpa), clase 1s absorció
agua 6%. clase 2b resistència al desgast per abrassió
23 mm clase 3h, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

54,25703

Rend.: 1,000

Unitats

64,06

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,460 /R x

19,91000 =

9,15860

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,220 /R x

23,85000 =

5,24700

Subtotal:

14,40560

14,40560

Materials
B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,080

x

57,13000 =

4,57040

B965PECL

U

Vorada recta model super step breinco de 60x36x15
cm.

1,400

x

32,00000 =

44,80000

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0021

x

30,93000 =

0,06495

Subtotal:

49,43535

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21608

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

64,05703
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F96AUA20

M

49,43535

Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10
mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigo no estructural de 15 n/mm2 de
resitència mínima a compressió

64,05703

Rend.: 1,000

Unitats

45,17

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000
A0140000

H
H

Oficial 1a

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

Subtotal:

6,56400

Materials
B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,045

x

57,13000 =

2,57085

B96AUG20 M

Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de
gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics

1,000

x

35,94000 =

35,94000

6,56400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

d'ancoratge soldats a la xapa
Subtotal:

38,51085

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09846

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

45,17331
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F96AUA30

M

38,51085

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix
i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 n/mm2 de resitència
mínima a compressió

45,17331

Rend.: 1,000

Unitats

39,23

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

A0121000

H

Oficial 1a

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

Subtotal:

6,56400

6,56400

Materials
B96AUG30 M

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,000

x

30,00000 =

30,00000

B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,045

x

57,13000 =

2,57085

Subtotal:

32,57085

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09846

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

39,23331
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F96AUA31

M

32,57085

Remat lateral de cantell de llosa de sortida ascensor,
amb xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 350
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo
no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a
compressió

39,23331

Rend.: 1,000

Unitats

39,23

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

A0140000

H

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

Subtotal:

6,56400

6,56400

Materials
B96AUG30 M

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,000

x

30,00000 =

30,00000

B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,045

x

57,13000 =

2,57085

Subtotal:

32,57085

32,57085

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09846

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

39,23331
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9715F11

M3

Base per a rigola amb formigó hm-20/s/20/i, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

39,23331

Rend.: 1,000

Unitats

82,25

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,600 /R x

19,91000 =

11,94600

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

Subtotal:

16,71600

16,71600

Maquinària
C2005000

H

Regle vibratori

0,060 /R x

4,41000 =

Subtotal:

0,26460
0,26460

0,26460

Materials
B064300D

M3

Formigó hm-20/s/20/i de consistència seca, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

1,100

x

59,11000 =

Subtotal:

65,02100

65,02100

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25074

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

82,25234
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9715F12

M3

65,02100

Base de formigó per a rigola i vorada, amb formigó
hm-20/s/20/i, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat

82,25234

Rend.: 1,000

Unitats

82,25

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

A0140000

H

Manobre

0,600 /R x

19,91000 =

11,94600

Subtotal:

16,71600

16,71600

Maquinària
C2005000

H

Regle vibratori

0,060 /R x

4,41000 =

Subtotal:

0,26460
0,26460

0,26460

Materials
B064300D

M3

Formigó hm-20/s/20/i de consistència seca, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

1,100

x

Subtotal:

59,11000 =

65,02100

65,02100

65,02100
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25074

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

82,25234
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F97422AA

M

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

82,25234

Rend.: 1,000

9,79

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
A012N000

H
H

Manobre

0,050 /R x

19,91000 =

0,99550

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

Subtotal:

5,76550

5,76550

Maquinària
C1704200

H

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

0,050 /R x

1,42000 =

Subtotal:

0,07100
0,07100

0,07100

Materials
B97422A1

U

Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4
cm, per a rigoles

5,050

x

0,65000 =

3,28250

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0126

x

33,80000 =

0,42588

B051E201

T

Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

0,001

x

160,16000 =

0,16016

Subtotal:

3,86854

3,86854

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08648

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,79152
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F97422CA

M

Formació de canal lateral dels trams d'escales, amb
una peça de rigola de 15-20 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment de color gris, de 4 cm de
gruix, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment. col·locades seguint el pendent de
les escales.

9,79152

Rend.: 1,000

Unitats

9,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

A0140000

H

Manobre

0,050 /R x

19,91000 =

0,99550

Subtotal:

5,76550

5,76550

Maquinària
C1704200

H

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

0,050 /R x

1,42000 =

Subtotal:

0,07100
0,07100

Materials
B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

B97422A1

U

Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4
cm, per a rigoles

0,0126

x

33,80000 =

0,42588

5,050

x

0,65000 =

3,28250

0,07100
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

B051E201

T

Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

0,001

x

160,16000 =

Subtotal:

0,16016
3,86854

3,86854

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08648

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,79152
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F991BA50

M

Encintat de límit amb planxa d'acer galvanitzat, de 10
x 200 mm, per a formació d'escossells col·locat amb
base de formigó, inclós excavació manual i
preparació del terreny i formigonat de suport.

9,79152

Rend.: 1,000

57,22

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,400 /R x

19,91000 =

7,96400

A0121000

H

Oficial 1a

0,400 /R x

23,85000 =

9,54000

Subtotal:

17,50400

17,50400

Materials
B96AUG30 M

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,000

x

30,00000 =

30,00000

B064500C

Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,180

x

52,53000 =

9,45540

M3

Subtotal:

39,45540

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26256

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

57,22196
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F991UA50

U

39,45540

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

57,22196

Rend.: 1,000

161,94

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,750 /R x

19,91000 =

14,93250

A0121000

H

Oficial 1a

0,750 /R x

23,85000 =

17,88750

Subtotal:

32,82000

32,82000

Materials
B99ZZ050

U

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
120x120x20 cm i de 10 mm de gruix

1,000

x

119,17000 =

119,17000

B064500C

M3

Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,180

x

52,53000 =

9,45540

Subtotal:

128,62540

128,62540
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Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,49230

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

161,93770
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9B11105

M2

Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb morter
per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats,
resines sintètiques i additius

161,93770

Rend.: 1,000

78,69

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,315 /R x

19,91000 =

6,27165

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,975 /R x

23,85000 =

23,25375

Subtotal:

29,52540

29,52540

Maquinària
C1704100

H

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x

1,70000 =

Subtotal:

0,41446
0,41446

0,41446

Materials
B05AB200

Kg

Material per a rejuntat de paviments de pedra i
llambordins, a base de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades
resistències mecàniques

B9B11100

U

Llambordí granític de 18x9x12 cm

B0710280

T

Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2),
a granel, de designació (g) segons norma une-en
998-2

10,000

x

1,12000 =

11,20000

53,0002

x

0,67000 =

35,51013

0,0504

x

31,74000 =

1,59970

Subtotal:

48,30983

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,44288

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

78,69257
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9E1F11H

M2

48,30983

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

78,69257

Rend.: 1,000

40,26

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,600 /R x

23,85000 =

14,31000

A0140000

H

Manobre

0,470 /R x

19,91000 =

9,35770

Subtotal:

23,66770

Materials
B051E201

T

Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

0,0031

x

160,16000 =

0,49650

B0818120

Kg

B9E1F100

M2

Colorant en pols per a formigó

0,255

x

3,27000 =

0,83385

Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior

1,020

x

9,00000 =

9,18000

23,66770
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Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

B0111000

M3

Aigua

0,001

x

1,63000 =

B0310500

T

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,0449

x

16,68000 =

0,74893

D070A4D1

M3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0315

x

158,13265 =

4,98118

Subtotal:

0,00163

16,24209

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,35502

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

40,26481
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9E1TAPA

U

16,24209

Col·locació de bastiments i tapes de pericons i pous,
previament existents a voreres i calçades, ajustats a
les noves rasants

40,26481

Rend.: 1,000

47,69

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

23,85000 =

11,92500

A0150000

H

Manobre especialista

0,500 /R x

20,59000 =

10,29500

Subtotal:

22,22000

22,22000

Materials
B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,500

x

30,93000 =

15,46500

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,100

x

100,00000 =

10,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

25,46500

47,68500
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9F5C210

M2

Paviment de peces de formigo de forma rectangular
20x40 i 7 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

47,68500

Rend.: 1,000

Unitats

25,46500

30,53

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,380 /R x

19,91000 =

7,56580

A0150000

H

Manobre especialista

0,020 /R x

20,59000 =

0,41180

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

Subtotal:

12,74760

12,74760

Maquinària
C133A0K0

H

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,020 /R x

5,58000 =

Subtotal:

0,11160
0,11160

Materials
B9FA2471

M2

Llosa de formigó per a paviments de 20x20 cm i 7 cm
de gruix, tipus torho elegance de forma rectangular,
acabat amb textura pètria, preu alt

1,000

x

16,21000 =

16,21000

B0310500

T

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,076

x

16,68000 =

1,26768

0,11160
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Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

17,47768

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19121

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

30,52809
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9F5CB10

M2

17,47768

Paviment de peces de formigo de forma cuadrada
20x20 i 7 cm de gruix, tipus llamborda torho
elegance, sobre base de formigó, col·locades amb
morter de ciment 1:6, col·locats amb creuetes i reblert
de juts amb lletada de ciment amb aditius sika latex o
similar i equivalent, i neteja final de les peces.

30,52809

Rend.: 1,000

Unitats

36,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,020 /R x

20,59000 =

0,41180

A0140000

H

Manobre

0,380 /R x

19,91000 =

7,56580

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

Subtotal:

12,74760

12,74760

Materials
B9FA2471

M2

Llosa de formigó per a paviments de 20x20 cm i 7 cm
de gruix, tipus torho elegance de forma rectangular,
acabat amb textura pètria, preu alt

1,000

x

16,21000 =

16,21000

3,60000

BIKALATEX K

Lletada amb ciment i sika latex per rejuntat

9,000

x

0,40000 =

B0310500

T

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,020

x

16,68000 =

0,33360

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,120

x

30,93000 =

3,71160

Subtotal:

23,85520

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19121

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

36,79401
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9H11251

T

23,85520

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

36,79401

Rend.: 1,000

Unitats

56,20

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

23,85000 =

0,45315

A0140000

H

Manobre

0,086 /R x

19,91000 =

1,71226

Subtotal:

2,16541

2,16541

Maquinària
C170D0A0

H

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

61,61000 =

0,73932

C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1709B00

H

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,012 /R x

67,39000 =

0,80868

0,010 /R x

53,72000 =

0,53720

Subtotal:
Materials

2,08520

2,08520
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PARTIDES D'OBRA

B9H11251

T

Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf
b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000

x

51,92000 =

Subtotal:

51,92000

51,92000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03248

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

56,20309
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9H11B51

T

51,92000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus ac 22 bin b 50/70 s, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

56,20309

Rend.: 1,000

Unitats

54,66

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

23,85000 =

0,45315

A0140000

H

Manobre

0,086 /R x

19,91000 =

1,71226

Subtotal:

2,16541

2,16541

Maquinària
C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012 /R x

67,39000 =

0,80868

C170D0A0

H

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

61,61000 =

0,73932

C1709B00

H

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

53,72000 =

0,53720

Subtotal:

2,08520

2,08520

Materials
B9H11B51

T

Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin
b 50/70 s, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000

x

50,38000 =

Subtotal:

50,38000

50,38000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03248

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

54,66309
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9H4B151

M2

50,38000

Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa
en calent, fabricada a temperatura normal amb betum
de penetració b 50/70 amb granulat per a rodament,
amb pigments

54,66309

Rend.: 1,000

Unitats

29,49

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,250 /R x

19,91000 =

4,97750

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,032 /R x

23,85000 =

0,76320

Subtotal:

5,74070

Maquinària
C170D0A0

H

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,016 /R x

61,61000 =

0,98576

5,74070
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PARTIDES D'OBRA

C1501900

H

Camió per a transport de 20 t

0,016 /R x

48,59000 =

0,77744

C1709B00

H

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,016 /R x

53,72000 =

0,85952

Subtotal:

2,62272

2,62272

Materials
B9H4B151

T

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal amb betum de penetració b 50/70 amb
granulat per a rodament, amb pigments

0,150

x

137,91000 =

20,68650

B05A2000

Kg

Beurada de betum d'aplicació manual

1,000

x

0,35000 =

0,35000

Subtotal:

21,03650

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08611

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

29,48603
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9J13J40

M2

21,03650

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 1 kg/m2

29,48603

Rend.: 1,000
Unitats

0,41
Preu

Parcial

20,59000 =

0,06177

€
Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,003 /R x
Subtotal:

0,06177

0,06177

Maquinària
C170E000

H

Escombradora autopropulsada

0,0005 /R x

41,62000 =

0,02081

C1702D00

H

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,003 /R x

28,13000 =

0,08439

Subtotal:

0,10520

0,10520

Materials
B0552100

Kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60b3/b2 adh,
segons une-en 13808

1,000

x

0,24000 =

Subtotal:

0,24000

0,24000

0,24000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00093

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

0,40790
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FB121AEE

M

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter

0,40790

Rend.: 1,000

Unitats

190,05

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,200 /R x

19,91000 =

3,98200

A013F000

H

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

23,85000 =

7,15500

Subtotal:
Materials

25,07900

25,07900
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PARTIDES D'OBRA

BB121AE0

M

Barana d'acer per a pintar, model tancament de parc,
igual a la existent, de 120 a 140 cm d'alçària

1,000

x

164,00000 =

164,00000

B0710180

T

Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2),
en sacs, de designació (g) segons norma une-en
998-2

0,010

x

34,73000 =

0,34730

Subtotal:

164,34730

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,62698

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

190,05328
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FB121AEF

M

164,34730

Barana model tancament de parc, d'acer per a pintar,
amb pilastres formades per quadres de passamà a
diferents alçades, brèndoles dobles al perímetre de
les pilastres, travessers superiors i inferiors, tot igual
a les existents, amb acabat punta de fletxa en
brèndoles, polit de soldadures, alçada igual a la
barana existent, ancorada a l'obra amb morter

190,05328

Rend.: 1,000

190,05

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,200 /R x

19,91000 =

3,98200

A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

23,85000 =

7,15500

A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

A013F000

H

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

Subtotal:

25,07900

25,07900

Materials
BB121AE0

M

Barana d'acer per a pintar, model tancament de parc,
igual a la existent, de 120 a 140 cm d'alçària

1,000

x

164,00000 =

164,00000

B0710180

T

Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7.5 n/mm2),
en sacs, de designació (g) segons norma une-en
998-2

0,010

x

34,73000 =

0,34730

Subtotal:

164,34730

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,62698

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

190,05328
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBA14515

M

164,34730

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 10 cm
d'amplària i 3,5/1,5 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

190,05328

Rend.: 1,000

Unitats

0,70

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,007 /R x

23,85000 =

0,16695

A0140000

H

Manobre

0,0035 /R x

19,91000 =

0,06969

Subtotal:
Maquinària

0,23664

0,23664

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

C1B02A00

H

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,0035 /R x

34,20000 =

Subtotal:

0,11970
0,11970

0,11970

Materials
BBA15100

Kg

BBA1M200 Kg

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,2142

x

1,37000 =

0,29345

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0357

x

1,22000 =

0,04355

Subtotal:

0,33700

0,33700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00355

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

0,69689
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBA1A515

M

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 50 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,69689

Rend.: 1,000

Unitats

2,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,017 /R x

23,85000 =

0,40545

A0140000

H

Manobre

0,0085 /R x

19,91000 =

0,16924

Subtotal:

0,57469

0,57469

Maquinària
C1B02A00

H

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,0085 /R x

34,20000 =

Subtotal:

0,29070
0,29070

0,29070

Materials
BBA1M200 Kg

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA15100

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

Kg

0,1275

x

1,22000 =

0,15555

0,765

x

1,37000 =

1,04805

Subtotal:

1,20360

1,20360

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00862

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,07761
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBA1E515

M

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 10 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

2,07761

Rend.: 1,000

Unitats

0,84

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,007 /R x

23,85000 =

0,16695

A0140000

H

Manobre

0,0035 /R x

19,91000 =

0,06969

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,23664

0,23664

Maquinària
C1B02A00

H

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,0035 /R x

34,20000 =

Subtotal:

0,11970
0,11970

0,11970

Materials
BBA15100

Kg

BBA1M200 Kg

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,306

x

1,37000 =

0,41922

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,051

x

1,22000 =

0,06222

Subtotal:

0,48144

0,48144

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00355

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

0,84133
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBA1G110

M

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

0,84133

Rend.: 1,000

Unitats

0,90

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,004 /R x

19,91000 =

0,07964

A0121000

H

Oficial 1a

0,007 /R x

23,85000 =

0,16695

Subtotal:

0,24659

0,24659

Maquinària
C1B02A00

H

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,004 /R x

34,20000 =

Subtotal:

0,13680
0,13680

0,13680

Materials
BBA1M000 Kg

Microesferes de vidre

BBA11000

Pintura reflectora per a senyalització

Kg

0,0255

x

3,78000 =

0,09639

0,050

x

8,42000 =

0,42100

Subtotal:

0,51739

0,51739

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00370

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

0,90448
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBA21111

M

Pintat sobre paviment de faixa transversal
discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

0,90448

Rend.: 1,000

Unitats

2,22

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,019 /R x

23,85000 =

0,45315

A0140000

H

Manobre

0,010 /R x

19,91000 =

0,19910

Subtotal:
Maquinària

0,65225

0,65225
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

C1B02B00

H

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,010 /R x

26,16000 =

Subtotal:

0,26160
0,26160

0,26160

Materials
BBA1M000 Kg

Microesferes de vidre

0,0632

x

3,78000 =

0,23890

BBA11000

Pintura reflectora per a senyalització

0,1255

x

8,42000 =

1,05671

Kg

Subtotal:

1,29561

1,29561

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00978

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,21924
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBA22411

M

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

2,21924

Rend.: 1,000

Unitats

2,84

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,008 /R x

19,91000 =

0,15928

A0121000

H

Oficial 1a

0,017 /R x

23,85000 =

0,40545

Subtotal:

0,56473

0,56473

Maquinària
C1B02B00

H

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,008 /R x

26,16000 =

Subtotal:

0,20928
0,20928

0,20928

Materials
BBA1M000 Kg

Microesferes de vidre

BBA11000

Pintura reflectora per a senyalització

Kg

0,100

x

3,78000 =

0,37800

0,1999

x

8,42000 =

1,68316

Subtotal:

2,06116

2,06116

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00847

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,84364
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBA29315

M

Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus p-r, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació
pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

2,84364

Rend.: 1,000

Unitats

2,09

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,019 /R x

23,85000 =

0,45315

A0140000

H

Manobre

0,0095 /R x

19,91000 =

0,18915

Subtotal:

0,64230

Maquinària
C1B02B00

H

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x

26,16000 =

0,24852

0,64230
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,24852

0,24852

Materials
BBA15100

Kg

BBA1M100 Kg

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials
Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,765

x

1,37000 =

1,04805

0,1275

x

1,12000 =

0,14280

Subtotal:

1,19085

1,19085

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00963

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,09130
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBA31110

M2

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

2,09130

Rend.: 1,000

Unitats

9,13

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,084 /R x

23,85000 =

2,00340

A0140000

H

Manobre

0,042 /R x

19,91000 =

0,83622

Subtotal:

2,83962

2,83962

Maquinària
C1B02B00

H

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x

26,16000 =

Subtotal:

1,09872
1,09872

1,09872

Materials
BBA1M000 Kg

Microesferes de vidre

0,2499

x

3,78000 =

0,94462

BBA11000

Pintura reflectora per a senyalització

0,4998

x

8,42000 =

4,20832

Kg

Subtotal:

5,15294

5,15294

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04259

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,13387
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBA31315

M2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus p-r, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

9,13387

Rend.: 1,000

Unitats

8,74

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,084 /R x

23,85000 =

2,00340

A0140000

H

Manobre

0,042 /R x

19,91000 =

0,83622

Subtotal:

2,83962

Maquinària
C1B02B00

H

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x

26,16000 =

1,09872

2,83962
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

1,09872

1,09872

Materials
BBA15100

Kg

BBA1M100 Kg

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

3,060

x

1,37000 =

4,19220

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,510

x

1,12000 =

0,57120

Subtotal:

4,76340

4,76340

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04259

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

8,74433
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBA3MAQ1

U

Desplaçament i retirada d'equip de senyalització
horitzontal viari

8,74433

Rend.: 1,000

1.500,00

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

15,000

x

100,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1.500,00000
1.500,00000

1.500,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBB11111

U

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

1.500,00000

Rend.: 1,000

Unitats

1.500,00000

67,04

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,170 /R x

19,85000 =

3,37450

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,170 /R x

24,65000 =

4,19050

Subtotal:

7,56500

7,56500

Maquinària
C1504R00

H

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,170 /R x

37,80000 =

Subtotal:

6,42600
6,42600

6,42600

Materials
BBM11102

U

Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000

x

52,94000 =

Subtotal:

52,94000
52,94000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11348

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

67,04448
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBB11251

U

52,94000

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

67,04448

Rend.: 1,000

Unitats

57,50

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,170 /R x

19,85000 =

3,37450

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,170 /R x

24,65000 =

4,19050

Subtotal:

7,56500

7,56500

Maquinària
C1504R00

H

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,170 /R x

37,80000 =

Subtotal:

6,42600
6,42600

6,42600

Materials
BBM12602

U

Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000

x

43,40000 =

Subtotal:

43,40000
43,40000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11348

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

57,50448
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBB14252

U

43,40000

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina
retrorreflectora
classe
ra3,
fixada
mecànicament

57,50448

Rend.: 1,000

Unitats

100,22

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

24,65000 =

6,16250

A013M000

H

Ajudant muntador

0,250 /R x

19,85000 =

4,96250

Subtotal:

11,12500

11,12500

Maquinària
C1503000

H

Camió grua

0,062 /R x

44,62000 =

Subtotal:

2,76644
2,76644

2,76644

Materials
BBM1260D U

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra3

1,000

x

86,16000 =

Subtotal:

86,16000

86,16000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16688

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

100,21832
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBB1A361

U

86,16000

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

100,21832

Rend.: 1,000

Unitats

103,93

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,300 /R x

19,85000 =

5,95500

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

24,65000 =

7,39500

Subtotal:

13,35000

13,35000
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Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1503000

H

Camió grua

0,075 /R x

44,62000 =

Subtotal:

3,34650
3,34650

3,34650

Materials
BBM1370A U

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb
pintura no reflectora

1,000

x

87,03000 =

Subtotal:

87,03000

87,03000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20025

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

103,92675
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBB1D111

U

87,03000

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra3, fixada mecànicament

103,92675

Rend.: 1,000

Unitats

82,63

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,150 /R x

19,85000 =

2,97750

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

24,65000 =

3,69750

Subtotal:

6,67500

6,67500

Maquinària
C1503000

H

Camió grua

0,038 /R x

44,62000 =

Subtotal:

1,69556
1,69556

1,69556

Materials
BBM1110D U

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra3

1,000

x

74,16000 =

Subtotal:

74,16000

74,16000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10013

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

82,63069
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBB21201

U

74,16000

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

82,63069

Rend.: 1,000

Unitats

73,04

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,1785 /R x

19,85000 =

3,54323

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,1785 /R x

24,65000 =

4,40003

Subtotal:

7,94326

7,94326

Maquinària
C1504R00

H

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,1785 /R x
Subtotal:

Materials

37,80000 =

6,74730
6,74730

6,74730

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

BBM1AHA2 U

Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000

58,23000 =

x
Subtotal:

58,23000
58,23000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11915

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

73,03971
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBB21501

U

58,23000

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

73,03971

Rend.: 1,000

141,76

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,1785 /R x

19,85000 =

3,54323

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,1785 /R x

24,65000 =

4,40003

Subtotal:

7,94326

7,94326

Maquinària
C1504R00

H

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,1785 /R x

37,80000 =

Subtotal:

6,74730
6,74730

6,74730

Materials
BBM1AHD2 U

Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000

x

126,95000 =

Subtotal:

126,95000
126,95000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11915

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

141,75971
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBB2D501

U

126,95000

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra3, fixada mecànicament

141,75971

Rend.: 1,000

173,31

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,150 /R x

19,85000 =

2,97750

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

24,65000 =

3,69750

Subtotal:

6,67500

6,67500

Maquinària
C1503000

H

Camió grua

0,035 /R x

44,62000 =

Subtotal:

1,56170
1,56170

1,56170

Materials
BBM1AHDD U

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra3

1,000

x

164,97000 =

Subtotal:

164,97000

164,97000

164,97000

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10013

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

173,30683
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBB2VA11

U

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 95x70 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

173,30683

Rend.: 1,000

213,13

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000
A013M000

H
H

Oficial 1a muntador

0,2545 /R x

24,65000 =

6,27343

Ajudant muntador

0,2545 /R x

19,85000 =

5,05183

Subtotal:

11,32526

11,32526

Maquinària
C1504R00

H

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,2545 /R x

37,80000 =

Subtotal:

9,62010
9,62010

9,62010

Materials
BBM1BQB2 U

Placa d'orientació o situació, de 0.8m2 amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000

x

192,01000 =

Subtotal:

192,01000
192,01000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16988

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

213,12524
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBBZ1120

M

192,01000

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

213,12524

Rend.: 1,000
Unitats

17,52
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,050 /R x

23,85000 =

1,19250

A0140000

H

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

Subtotal:

3,18350

3,18350

Materials
BBMZ1B20 M

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000

x

12,15000 =

12,15000

D060M022

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294

x

72,76521 =

2,13930

M3

Subtotal:

14,28930

14,28930

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04775

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

17,52055
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

17,52055

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

FBBZ3010

M

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000
Unitats

22,89
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,033 /R x

19,91000 =

0,65703

A0121000

H

Oficial 1a

0,033 /R x

23,85000 =

0,78705

Subtotal:

1,44408

1,44408

Maquinària
C1503500

H

Camió grua de 5 t

0,008 /R x

47,81000 =

Subtotal:

0,38248
0,38248

0,38248

Materials
BBMZ2610

M

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000

x

21,04000 =

Subtotal:

21,04000
21,04000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02166

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

22,88822
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBC4VE11

U

21,04000

Captallums retrorreflectant per a senyalització vial
horizontal, amb retrorreflector de plàstic i superficie
resistent a la abrasió tipus p3a, retrorreflexió classe
prp 1 a una cara, fixat adherit al paviment

22,88822

Rend.: 1,000

Unitats

9,12

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,075 /R x

23,85000 =

1,78875

A0140000

H

Manobre

0,075 /R x

19,91000 =

1,49325

Subtotal:

3,28200

3,28200

Materials
B090V010

Kg

BBC4VE11 U

Resina per a fixar captallums al paviment

0,100

x

12,42000 =

1,24200

Captallums retrorreflectant per a senyalització vial
horitzontal, amb retrorreflector de plàstic i superfície
resistent a la abrasió tipus p3a, retrorreflexió classe
prp 1 a una cara

1,000

x

4,55000 =

4,55000

Subtotal:

5,79200

5,79200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04923

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,12323
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

FD55DREN

M

Formació de rasa drenant de 20x20 cm, amb folrre de
rasa amb geotextil de poliester, col·locació de tub
dren de polipropilè de 90 mm de diàmetre i reblert de
rasa amb granular 20-40 sense fins (no de reciclatge)

9,12323

Rend.: 1,000

Unitats

12,32

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,100 /R x

20,59000 =

2,05900

A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

€

Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

4,44400

4,44400

Materials
B7B151E0I5 M2

Geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster de 200
g/m2, punxonat mecànicament mitjançant agulles
amb posterior tractament tèrmic i calandrat, utilitzats
com a capa separadora, filtrant, drenant i protectora
en edificació., ref. 70052022 de la serie rooftex de
texsa

2,000

B0330020

T

Grava de pedrera, per a drens

BD5B1A00

M

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 90
mm de diàmetre

x

1,33000 =

2,66000

0,200

x

17,66000 =

3,53200

1,100

x

1,43000 =

1,57300

Subtotal:

7,76500

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,11110

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

12,32010
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD5A2031

M

7,76500

Formació de drenatge per rases o trasdossat de
murs, format per folrre complert de tot el perímetre
amb geotèxtil de 200 gr/m2, reblert de granulat de
dimensiions 20-40 mm, net i sense fins, col·locació de
tub de drenatge de 110 mm de diàmetre, de polietilè
o de pvc, de secció complerta de la rasa conjut de
drentge equivalent a 0,25 m2 en qualsevol
dispossició (diferent en casos de trasdossat o de
rases).

12,32010

Rend.: 1,000

Unitats

16,00

Preu

Parcial

24,86000 =

0,07209

€

Import

Ma d'obra
A013P000

H

Ajudant jardiner

0,0029 /R x
Subtotal:

0,07209

0,07209

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0174 /R x

50,90000 =

0,88566

C1501700

H

Camió per a transport de 7 t

0,0108 /R x

32,53000 =

0,35132

Subtotal:

1,23698

1,23698

Materials
B0330020

T

Grava de pedrera, per a drens

0,8316

x

17,66000 =

Subtotal:

14,68606
14,68606

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,00180

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

15,99693
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD5A5A05

M

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

15,99693

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

14,68606

22,40

Preu

Parcial

€

Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,170 /R x

23,85000 =

4,05450

A0140000

H

Manobre

0,290 /R x

19,91000 =

5,77390

Subtotal:

9,82840

9,82840

Maquinària
C1313330
C133A0K0

H
H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,051 /R x

50,90000 =

2,59590

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,100 /R x

5,58000 =

0,55800

Subtotal:

3,15390

3,15390

Materials
B0330020

T

Grava de pedrera, per a drens

0,440

x

17,66000 =

7,77040

BD5B1A00

M

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 90
mm de diàmetre

1,050

x

1,43000 =

1,50150

Subtotal:

9,27190

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14743

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

22,40163
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD5A5A06

M

9,27190

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 100 mm de diàmetre, folrat amb gepotèxtil
i part proporcianal de pas a tub cec, per a interior de
caixa estructural de trasdos de murs.

22,40163

Rend.: 1,000

Unitats

5,05

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,050 /R x

19,91000 =

0,99550

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,050 /R x

23,85000 =

1,19250

Subtotal:

2,18800

2,18800

Materials
B7B151E0I5 M2

Geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster de 200
g/m2, punxonat mecànicament mitjançant agulles
amb posterior tractament tèrmic i calandrat, utilitzats
com a capa separadora, filtrant, drenant i protectora
en edificació., ref. 70052022 de la serie rooftex de
texsa

1,000

x

1,33000 =

1,33000

BD5B1A00

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 90
mm de diàmetre

1,050

x

1,43000 =

1,50150

M

Subtotal:

2,83150

2,83150

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03282

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5,05232
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD5KB35E

M

Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de
29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

5,05232

Rend.: 1,000

Unitats

168,31

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

2,891 /R x

19,91000 =

57,55981

€

Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

2,891 /R x

23,85000 =

Subtotal:

68,95035
126,51016

126,51016

Materials
B0F1D2A1

U

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

71,001

x

0,18000 =

12,78018

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0051

x

103,30000 =

0,52683

B0111000

M3

Aigua

0,002

x

1,63000 =

0,00326

B064300C

M3

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,176

x

59,55000 =

10,48080

D070A4D1

M3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,1019

x

158,13265 =

16,11372

Subtotal:

39,90479

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,89765

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

168,31260
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD5L75M3

M2

Làmina drenant nodular de polietilè
amb un geotèxtil de polietilè adherit
seves cares, amb nòduls de 8
aproximada i una resistència a
aproximada de 390 kn/m2, fixada
sobre parament vertical

39,90479

d'alta densitat,
en una de les
mm d'alçària
la compressió
mecànicament

168,31260

Rend.: 1,000

Unitats

12,55

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0137000

H

Ajudant col·locador

0,033 /R x

21,17000 =

0,69861

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,066 /R x

23,85000 =

1,57410

Subtotal:

2,27271

2,27271

Materials
BD5L75M0

M2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 390 kn/m2

1,100

x

9,04000 =

9,94400

B0A61600

U

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

2,000

x

0,15000 =

0,30000

Subtotal:

10,24400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03409

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

12,55080
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD5Z7CD4

U

10,24400

Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a
embornal, de 650x330x40 mm, classe d400 segons
norma une-en 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter

12,55080

Rend.: 1,000

Unitats

82,87

Preu

Parcial

€

Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,350 /R x

19,91000 =

6,96850

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,350 /R x

23,85000 =

8,34750

Subtotal:

15,31600

15,31600

Materials
B0710250

T

BD5Z7CD0 U

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,040

x

30,93000 =

1,23720

Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a
embornal, de 650x330x40 mm classe d400 segons
norma une-en 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció

1,000

x

66,09000 =

66,09000

Subtotal:

67,32720

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22974

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

82,87294
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD7F4375

M

67,32720

Tub de pvc de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

82,87294

Rend.: 1,000

Unitats

8,50

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,0165 /R x

19,91000 =

0,32852

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,0165 /R x

24,65000 =

0,40673

Subtotal:

0,73525

0,73525

Materials
BD7F4370

M

Tub de pvc de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000

x

7,75000 =

Subtotal:

7,75000

7,75000

7,75000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01103

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

8,49628
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD7F6375

M

Tub de pvc de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

8,49628

Rend.: 1,000

Unitats

9,81

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,0165 /R x

19,91000 =

0,32852

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,0165 /R x

24,65000 =

0,40673

Subtotal:

0,73525

Materials
BD7F6370

M

Tub de pvc de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb

1,000

x

9,06000 =

9,06000

0,73525

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

massilla adhesiva de poliuretà
Subtotal:

9,06000

9,06000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01103

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,80628
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD7F7375

M

Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

9,80628

Rend.: 1,000

Unitats

11,71

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,0176 /R x

19,91000 =

0,35042

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,0176 /R x

24,65000 =

0,43384

Subtotal:

0,78426

0,78426

Materials
BD7F7370

M

Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000

x

10,91000 =

Subtotal:

10,91000

10,91000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01176

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

11,70602
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD7F9375

M

10,91000

Tub de pvc de 350 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

11,70602

Rend.: 1,000

Unitats

17,39

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,0198 /R x

19,91000 =

0,39422

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,0198 /R x

24,65000 =

0,48807

Subtotal:

0,88229

0,88229

Materials
BD7F9370

M

Tub de pvc de 350 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000

x

16,49000 =

Subtotal:

16,49000

16,49000

16,49000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01323

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

17,38552
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

17,38552

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

FD957470

M

Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de
formigó hm-20/p/20/i

Rend.: 1,000

Unitats

12,85

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,108 /R x

23,85000 =

2,57580

A0140000

H

Manobre

0,108 /R x

19,91000 =

2,15028

Subtotal:

4,72608

4,72608

Materials
B064300C

M3

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,1353

x

59,55000 =

Subtotal:

8,05712

8,05712

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07089

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

12,85409
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD959470

M

8,05712

Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 15 cm de
formigó hm-20/p/20/i

12,85409

Rend.: 1,000

Unitats

15,36

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,126 /R x

23,85000 =

3,00510

A0140000

H

Manobre

0,126 /R x

19,91000 =

2,50866

Subtotal:

5,51376

5,51376

Materials
B064300C

M3

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,1639

x

59,55000 =

Subtotal:

9,76025

9,76025

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08271

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

15,35672
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDB2869H

U

9,76025

Solera amb mitja canya de formigó hm-30/p/20/i+qa
de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.35x1.35 m per
a tub de diàmetre 80 cm

15,35672

Rend.: 1,000

Unitats

91,07

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,650 /R x

23,85000 =

15,50250

A0140000

H

Manobre

0,650 /R x

19,91000 =

12,94150

Subtotal:

28,44400

Materials
B064E21C

M3

Formigó hm-30/p/20/i+qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+qa

0,8264

x

75,26000 =

62,19486

28,44400
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REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

62,19486

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,42666

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

91,06552
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDD26539

M

62,19486

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, prefabricada
de formigó amb anelles de dimensions variables
adaptades a la profunditat, o de 29 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4. inclou
solució de con superior per adaptar la dimenssió a la
de la tapa d'accés.

91,06552

Rend.: 1,000

294,49

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

5,224 /R x

19,91000 =

104,00984

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

5,224 /R x

23,85000 =

124,59240

Subtotal:

228,60224

228,60224

Materials
B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B0F1D2A1

U

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

B0111000

M3

Aigua

D070A8B1

M3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0173

x

103,30000 =

1,78709

131,988

x

0,18000 =

23,75784

0,007

x

1,63000 =

0,01141

0,2884

x

127,97065 =

36,90674

Subtotal:

62,46308

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,42903

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

294,49435
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDDZ3154

U

62,46308

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de d=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

294,49435

Rend.: 1,000
Unitats

83,36
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,410 /R x

23,85000 =

9,77850

A0140000

H

Manobre

0,410 /R x

19,91000 =

8,16310

Subtotal:

17,94160

17,94160

Materials
BDDZ3150

U

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de d=70 cm i 145 kg de pes

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

1,000

x

64,05000 =

64,05000

0,0357

x

30,93000 =

1,10420

Subtotal:

65,15420

65,15420

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
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REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26912

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

83,36492
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

FDDZB154

U

Remodelació i posada a cota de tapa de pou de
registre de sanejament, inclou col·locació de nou
bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de d=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

83,36492

Rend.: 1,000

183,36

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,410 /R x

23,85000 =

9,77850

A0140000

H

Manobre

0,410 /R x

19,91000 =

8,16310

Subtotal:

17,94160

17,94160

Materials
BDDZ3150

U

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de d=70 cm i 145 kg de pes

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

1,000

x

64,05000 =

64,05000

1,000

x

100,00000 =

100,00000

0,0357

x

30,93000 =

1,10420

Subtotal:

165,15420

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26912

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

183,36492
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDGZU010

M

165,15420

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

183,36492

Rend.: 1,000

Unitats

0,31

Preu

Parcial

19,85000 =

0,19850

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,010 /R x
Subtotal:

0,19850

0,19850

Materials
BDGZU010 M

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d´amplària per avís de instal·lació existent.

1,020

x

0,11000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,11220
0,11220

0,11220
0,31070
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDK262G8

U

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

0,31070
101,14

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,550 /R x

23,85000 =

13,11750

A0140000

H

Manobre

1,100 /R x

19,91000 =

21,90100

Subtotal:

35,01850

35,01850

Maquinària
C1503000

H

Camió grua

0,400 /R x

44,62000 =

Subtotal:

17,84800
17,84800

17,84800

Materials
B0330020

T

Grava de pedrera, per a drens

0,173

x

17,66000 =

3,05518

BDK214F5

U

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000

x

45,22000 =

45,22000

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

48,27518

101,14168
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDK2UR18

U

Pericó per un o dos capçals de reg de 60x60x60 cm
lliures interiors, format per parets de maó calat de 15
cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3,
sobre base drenant de 20 cm de grava. inclou
l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, marc i
tapa articulada de fosa dúctil de 62x62 cm de
resistència b125 amb tancament de seguretat i relleu
antilliscant tipus norfond o equivalent, i qualsevol
material o mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada.

48,27518

101,14168

Rend.: 1,000

289,75

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

1,600 /R x

19,91000 =

31,85600

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

1,600 /R x

23,85000 =

38,16000

Subtotal:

70,01600

70,01600

Materials
BDKZU019 U

Bastiment i tapa articulada de fosa dúctil tipus
norfond o equivalent, de 62 x 62 cm de resistència
b125 amb tancament de seguretat i relleu antilliscant

1,000

x

146,75000 =

146,75000

B0F1D2A1

U

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

80,000

x

0,18000 =

14,40000

B064300C

M3

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,600

x

59,55000 =

35,73000

B0332020

T

Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

0,130

x

20,05000 =

2,60650

D070A8B1

M3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,150

x

127,97065 =

19,19560

Subtotal:

218,68210

218,68210
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,05024

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

289,74834
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDK2UR20

U

Pericó doble per a varis capçals de reg de
120x60x60cm, format per parets de maó calat de 15
cm de gruix arrebossades amb morter 1:3 i sobre
base drenant de 20 cm de gruix de grava. inclou
l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, marc i
tapa articulada doble de fosa dúctil de 117x60 cm de
resistència b125, amb tancament de seguretat i relleu
antilliscant, tipus norfond o equivalent, i qualsevol
material o mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada

289,74834

Rend.: 1,000

579,50

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

3,200 /R x

23,85000 =

76,32000

A0140000

H

Manobre

3,200 /R x

19,91000 =

63,71200

Subtotal:

140,03200

140,03200

Materials
B0F1D2A1

U

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

160,000

x

0,18000 =

28,80000

BDKZU019 U

Bastiment i tapa articulada de fosa dúctil tipus
norfond o equivalent, de 62 x 62 cm de resistència
b125 amb tancament de seguretat i relleu antilliscant

2,000

x

146,75000 =

293,50000

B064300C

M3

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,200

x

59,55000 =

71,46000

B0332020

T

Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

0,260

x

20,05000 =

5,21300

D070A8B1

M3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,300

x

127,97065 =

38,39120

Subtotal:

437,36420

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,10048

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

579,49668
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDKZU024

U

437,36420

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per
a pericó de serveis de fosa dúctil d-400 de
610x610x75mm, de fundició dúctil, col·locat amb
morter ciment.
especificacions a complir:
fosa dúctil iso 1053/en 1563
norma en-124
certificat aenor de producte vigent
superfície metàl·lica antilliscant
marc en acer galvanitzat en calent laminat segons
iso 630

579,49668

Rend.: 1,000

Unitats

114,77

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,450 /R x

19,91000 =

8,95950

A0121000

H

Oficial 1a

0,450 /R x

23,85000 =

10,73250

Subtotal:

19,69200

19,69200

Materials
BDKZU024 U

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
b-125 de 625x625x30 mm, de fundición dúctil benito
o equivalent

1,000

x

92,80000 =

92,80000

D0701641

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,030

x

75,91910 =

2,27757

M3

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

95,07757

114,76957
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFB2745U

M

Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari,
de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons une-en 12201, connectat a
pressió, inclou part proporcional d'accessoris de pe i
mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment
acabada i provada segons p.c.t.

114,76957

Rend.: 1,000

Unitats

95,07757

4,68

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,060 /R x

19,85000 =

1,19100

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,060 /R x

24,65000 =

1,47900

Subtotal:

2,67000

2,67000

Materials
BFWB2705 U

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,150

x

4,68000 =

0,70200

BFB2740U

M

Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons une-en 12201

1,020

x

1,13000 =

1,15260

BFYB2705

U

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000

x

0,12000 =

0,12000

Subtotal:

1,97460

1,97460

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04005

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,68465
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFB2CM01

M

Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari,
de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons une-en 12201, connectat a
pressió, inclou part proporcional d'accessoris
metàl·lics i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra
totalment acabada i provada segons p.c.t.

4,68465

Rend.: 1,000

Unitats

9,59

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,070 /R x

19,85000 =

1,38950

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,070 /R x

24,65000 =

1,72550

Subtotal:

3,11500

3,11500

Materials
BFYB2905

U

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000

x

0,29000 =

0,29000

BFB2940U

M

Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari,
de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons une-en 12201

1,020

x

2,73000 =

2,78460

BFWBCM01 U

accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lics, per a
connectar a pressió

0,100

x

34,00000 =

3,40000

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40000

3,40000
9,58960
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-42

FG153432

U

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
90x90 mm, amb grau de protecció ip-65, muntada
superficialment

9,58960

Rend.: 1,000

Unitats

25,37

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

H

Ajudant electricista

0,150 /R x

19,82000 =

2,97300

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

24,65000 =

3,69750

Subtotal:

6,67050

6,67050

Materials
BGW15000 U

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

x

0,29000 =

0,29000

BG153432

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
90x90 mm, amb grau de protecció ip-65 i per a
muntar superficialment

1,000

x

18,31000 =

18,31000

U

Subtotal:

18,60000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10006

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

25,37056
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG1BCM01

U

18,60000

Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb porta i
finestreta. inclou peana de formigó de 30 cm
d'alçada i passatubs fins arqueta. totalment instal·lat

25,37056

Rend.: 1,000

Unitats

476,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

H

Ajudant electricista

0,380 /R x

19,82000 =

7,53160

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,380 /R x

24,65000 =

9,36700

Subtotal:
Materials

16,89860

16,89860
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Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

BGW1B000 U

Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000

x

4,81000 =

4,81000

BG1B0A60

U

Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb porta i
finestreta

1,000

x

429,33000 =

429,33000

D060Q021

M3

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,300

x

84,40639 =

25,32192

Subtotal:

459,46192

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25348

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

476,61400
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-43

FG21R91G

M

459,46192

Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 j, resistència a
compressió de 250 n, de 1.1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

476,61400

Rend.: 1,000

Unitats

2,56

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,035 /R x

24,65000 =

0,86275

A013H000

H

Ajudant electricista

0,050 /R x

19,82000 =

0,99100

Subtotal:

1,85375

1,85375

Materials
BG21R910

M

Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 j, resistència a
compressió de 250 n, de 1.1 mm de gruix

1,020

x

0,67000 =

Subtotal:

0,68340

0,68340

0,68340

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02781

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,56496
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-44

FG22TD1K

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada

2,56496

Rend.: 1,000

Unitats

2,04

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

24,65000 =

0,61625

A013H000

H

Ajudant electricista

0,020 /R x

19,82000 =

0,39640

Subtotal:

1,01265

Materials
BG22TD10

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a

1,020

x

0,99000 =

1,00980

1,01265
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Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades
Subtotal:

1,00980

1,00980

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01519

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,03764
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG22TH1K

M

Subministrament i col·locació de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada

2,03764

Rend.: 1,000

Unitats

2,86

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000
A013H000

H
H

Oficial 1a electricista

0,033 /R x

24,65000 =

0,81345

Ajudant electricista

0,020 /R x

19,82000 =

0,39640

Subtotal:

1,20985

1,20985

Materials
BG22TH10

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,020

x

1,60000 =

Subtotal:

1,63200

1,63200

1,63200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01815

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,86000
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG22TL1K

M

Subministrament i col·locació de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada

2,86000

Rend.: 1,000

Unitats

3,91

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,033 /R x

24,65000 =

0,81345

A013H000

H

Ajudant electricista

0,020 /R x

19,82000 =

0,39640

Subtotal:

1,20985

1,20985

Materials
BG22TL10

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,020

x

Subtotal:

2,65000 =

2,70300

2,70300

2,70300
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Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,91285
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG312322

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

3,91285

Rend.: 1,000

Unitats

1,68

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

24,65000 =

0,36975

A013H000

H

Ajudant electricista

0,015 /R x

19,82000 =

0,29730

Subtotal:

0,66705

0,66705

Materials
BG312320

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

x

0,99000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,00980

1,00980

1,00980
1,67685
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-45

FG31B554

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rv, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locat en
tub

1,67685

Rend.: 1,000

Unitats

4,28

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

H

Ajudant electricista

0,040 /R x

19,82000 =

0,79280

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

24,65000 =

0,98600

Subtotal:

1,77880

1,77880

Materials
BG31B550

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rv, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable de pvc

1,020

x

2,43000 =

Subtotal:

2,47860

2,47860

2,47860

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02668

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,28408
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG31D568

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció 4
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat aeri

4,28408

Rend.: 1,000

Unitats

6,59

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,048 /R x

24,65000 =

1,18320

A013H000

H

Ajudant electricista

0,048 /R x

19,82000 =

0,95136

Subtotal:

2,13456

2,13456

Materials
BG31D560

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció 4
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

1,020

x

4,37000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,45740

4,45740

4,45740
6,59196
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG31H564

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció
4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta
del cable de pvc, col·locat en tub

6,59196

Rend.: 1,000

Unitats

3,78

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

H

Ajudant electricista

0,040 /R x

19,82000 =

0,79280

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

24,65000 =

0,98600

Subtotal:

1,77880

1,77880

Materials
BG31H560

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció
4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta
del cable de pvc

1,020

x

1,96000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,99920

1,99920

1,99920
3,77800
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FHM3U010

U

Subministrament i col·locació de bàcul metal·lic
troncoconic totalment galvanitzat de 7,5 m d'alçaria i
1,5 m de sortint, planxa de 4 mm, amb base platina i
porta reforçades segons prescripcions ajuntament de
barcelona col·locat sobre dau de formigo, inclosa
l'execucio de la cimentacio, gruament, anivellament,
instal·lacio de presa de terra, instal·lacio electrica
completa de l'interior del suport i transport de terres
sobrants a l'abocador. totalment instal·lada i
anivellada.

3,77800

Rend.: 1,000

Unitats

508,01

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012H000

H

Oficial 1a electricista

1,150 /R x

24,65000 =

28,34750

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

1,000 /R x

23,85000 =

23,85000

A013H000

H

Ajudant electricista

1,150 /R x

19,82000 =

22,79300

A0140000

H

Manobre

1,000 /R x

19,91000 =

19,91000

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

94,90050

94,90050

Maquinària
C1501700

H

Camió per a transport de 7 t

0,130 /R x

32,53000 =

4,22890

C1503000

H

Camió grua

1,150 /R x

44,62000 =

51,31300

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0845 /R x

50,90000 =

4,30105

Subtotal:

59,84295

59,84295

Materials
BGD2U010 U

Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

1,000

x

11,65000 =

11,65000

B064300C

M3

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,540

x

59,55000 =

32,15700

BG319330

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rv-k, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc

9,000

x

1,09000 =

9,81000

BHWM1000 U

Part proporcional d'accessoris per a columnes

1,000

x

40,05000 =

40,05000

BG46UE30 U

Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada
tetrapolar i sortida bipolar, marca cahors o equivalent,
serie df21/2qx, col·locada

1,000

x

16,98000 =

16,98000

BHM3U010 U

Bàcul metàl·lic troncocònic totalment galvanitzat de
7,5 m d'alçària i 1,5 m de sortint, planxa de 4 mm,
amb base platina, per anar muntat amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó. segons plec. aj.
bcn

1,000

x

237,94000 =

237,94000

BG322170

Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió
assignada, amb designació h07v-r, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament pvc

2,000

x

2,34000 =

4,68000

M

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

353,26700

508,01045
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FHNH9963

U

Llumenera submergible amb difusor pla de vidre, amb
làmpada de quars-iode de 100 w/12 v, armadura i
marc de tancament d'aliatge anticorrosiu, reflector
d'alumini, de forma circular i encastada

353,26700

508,01045

Rend.: 1,000

143,74

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

H

Ajudant electricista

0,380 /R x

19,82000 =

7,53160

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,380 /R x

24,65000 =

9,36700

Subtotal:

16,89860

16,89860

Materials
BHNH9960 U

Llumenera submergible amb difusor pla de vidre, amb
làmpada de quars-iode de 100 w/12 v, armadura i
marc de tancament d'aliatge anticorrosiu, reflector
d'alumini, de forma circular

1,000

x

126,59000 =

Subtotal:

126,59000

126,59000

126,59000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25348

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

143,74208
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-46

FHNHB963

U

Llumenera gea led signaling mini de leds c4 diametre
28 mm ref: 55-9795-ca-cl o similar, ip 67, per
encastar, mini led, amb acer inoxidable aisi 316, amb
difusor pla de vidre, de forma circular.

143,74208

Rend.: 1,000

52,15

Unitats

Preu

Parcial

24,65000 =

9,36700

€

Import

Ma d'obra
A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,380 /R x

A013H000

H

Ajudant electricista

0,380 /R x

19,82000 =

7,53160

Llumenera mini led ip67, de fins a 35 mm de diàmetre
per encastar en paviment, acer aisi 316, per ambient
marí.

1,000

35,00000 =

35,00000

BHNHMILE U

x

Subtotal:

35,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25348

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

52,15208
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

FHNHB964

U

35,00000

Retirada, emmagatzematge i posterior col·locació de
llumeneres led existents encastades a la terrassa del
bar

52,15208

Rend.: 1,000

9,03

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

A013H000

H

Ajudant electricista

0,200 /R x

19,82000 =

3,96400

Subtotal:

8,89400

8,89400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13341

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,02741
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJM1JP09

U

Comptador d'aigua per velocitat de llautó, de raig
multiple, amb emissor d'impulsos, amb unions
roscades de diàmetre nominal 2´´, connectat a una
bateria o a un ramal

9,02741

Rend.: 1,000

Unitats

384,94

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012J000

H

Oficial 1a lampista

0,500 /R x

23,11000 =

A013J000

H

Ajudant lampista

0,250 /R x

19,82000 =

4,95500

Comptador d'aigua per velocitat de llautó, amb raig
multiple, per reg 1 1/2´´

1,000

368,26000 =

368,26000

BJM1VC04 U

x

11,55500

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

368,26000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,16510

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

384,93510
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJM5UZ30

U

368,26000

Regulador de presión de 2´´, tipus gaer de regaber,
cos de llautó cromat, elements de tancament d'acer
inoxidable, màxima pressió entrada de 25 bar,
regulació de sortida entre 0.3 i 6 bar, juntes
d'estanqueitat de epdm.

384,93510

Rend.: 1,000

202,03

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,200 /R x

19,85000 =

3,97000

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

Subtotal:

8,90000

8,90000

Materials
BJM5UZ30

U

Regulador de presión de 2´´, tipus gaer de regaber,
cos de llautó cromat, elements de tancament d'acer
inoxidable, màxima pressió entrada de 25 bar,
regulació de sortida entre 0.3 i 6 bar, juntes
d'estanqueitat de epdm.

1,000

x

193,00000 =

Subtotal:

193,00000

193,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13350

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

202,03350
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJMZUZ40

U

193,00000

Connexió a la xarxa general amb escomesa de 10
m3/h. inclou els drets de la companyia, el comptador
volumètric, el ramal, connexions, permisos i
accessoris. partida alçada a justificar

202,03350

Rend.: 1,000

3.476,75

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Altres
BJMZUZ42 U

Drets de subminstrament, fiança, import del
comptador, quota anual de conservació

1,000

x

463,00000 =

463,00000

BJMZUZ40 U

Drets d'escomesa per cabals igauls a 10m3/h fins a
menys de 16 m3/h

1,000

x 2.318,25000 =

2.318,25000

BJMZUZ41 U

Ramal d'escomesa 60 mm

1,000

x

695,50000 =

695,50000

Subtotal:

U

3.476,75000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3.476,75000
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJS5UZ02

3.476,75000

Anella per a reg d'arbres formada per canonada de
17 mm de goter integrat autocompensant i antisucció
cada 0,30 m , tipus unitecline, amb un total de 7 u de
goters de 3.5 l , finalitzada amb tap terminal i collar
de connexió a la xarxa de ppfv amb dos perns. inclou

Rend.: 1,000

3.476,75000
11,31

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

la protecció amb tub de drenatge de 60 mm i el
soterrament superficial

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,0697 /R x

24,65000 =

1,71811

A013M000

H

Ajudant muntador

0,1325 /R x

19,85000 =

2,63013

Subtotal:

4,34824

4,34824

Materials
BD5AUU50 M

Tub per a drenatge de pvc corrugat de paret simple i
dn 50

2,600

x

0,54000 =

1,40400

BFWB1505 U

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,000

x

2,97000 =

2,97000

BJS5U233

Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal
de 2,3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30
cm

2,500

x

1,01000 =

2,52500

M

Subtotal:

6,89900

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06522

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

11,31246
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSC2ASD

U

6,89900

Sensor de pluja regulable per a instal·lació
inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i
calibrat

11,31246

Rend.: 1,000

136,81

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

3,300 /R x

24,65000 =

Subtotal:

81,34500
81,34500

81,34500

Materials
BJSC2AS0

U

Sensor de pluja regulable per a instal·lació
inhalàmbrica

1,000

54,24000 =

x
Subtotal:

54,24000
54,24000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,22018

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

136,80518
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSCCM01

U

Sensor de cabal tipus toro de 2 ´´, instal·lat, i provat.

Rend.: 1,000
Unitats

136,80518
571,47
Preu

Parcial

Ma d'obra
A012M000

H

BJSCCM01 U

54,24000

Oficial 1a muntador

3,300 /R x

Sensor de cabal tipus toro, de 2´´

1,000

x

24,65000 =

81,34500

488,90000 =

488,90000

€
Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

488,90000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,22018

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

571,46518
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSFCM01

U

488,90000

By pass per sector de reg per degoteig, de 1´´ de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment
desmuntable, format per: 3 vàlvules d'esfera manual
de pvc tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,
filtre metàl·lic de 300 micres, electrovàlvula de 1´´ de
pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v
amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i
connexions estanques tipus pga, regulador de
pressió metàl·lic amb manòmetre. inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i ajustada, dins de pericó

571,46518

Rend.: 1,000

Unitats

234,67

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

1,000 /R x

19,85000 =

19,85000

A012M000

H

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

Subtotal:

44,50000

44,50000

Materials
BN3GUZ00 U

Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides,
tipus sandwich, de 1'' de diàmetre nominal, racord pla
i rosca mascle, de 10 bar de pn, de pvc

3,000

x

20,00000 =

60,00000

BJM5CM01 U

Regulador de presión metàl·lic amb manometre 1´´ as
inox

1,000

x

51,98000 =

51,98000

BFWBUZ30 U

Colze de llautó de 1´´

2,000

x

7,29000 =

14,58000

BJSBUZ10

Electrovàlvula 1´´ tipus pga, solenoide 24 v

1,000

x

35,74000 =

35,74000

BFWBUZ31 U

Te de llautó de 1´´

2,000

x

8,56000 =

17,12000

BFWBUZ32 U

Enllaç de llautó de 1´´

2,000

x

5,04000 =

10,08000

U

Subtotal:

189,50000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,66750

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

234,66750
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FN12A694

U

189,50000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

234,66750

Rend.: 1,000

Unitats

85,64

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,540 /R x

24,65000 =

13,31100

A013M000

H

Ajudant muntador

0,540 /R x

19,85000 =

10,71900

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

24,03000

24,03000

Materials
BN12A690

U

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

1,000

x

61,25000 =

Subtotal:

61,25000

61,25000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,36045

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

85,64045
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FN3G2A74

U

61,25000

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
une-en iso 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, dn
50 (per a tub de 2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de pvc-u, portajunts a pressió , tancament
de polietilè hdpe i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (epdm), accionament per maneta, muntada en
pericó de canalització soterrada

85,64045

Rend.: 1,000

Unitats

33,22

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000
A013M000

H
H

Oficial 1a muntador

0,450 /R x

24,65000 =

11,09250

Ajudant muntador

0,450 /R x

19,85000 =

8,93250

Subtotal:

20,02500

20,02500

Materials
BN3G2A70 U

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
une-en iso 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, dn
50 (per a tub de 2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de pvc-u, portajunts a pressió , tancament
de polietilè hdpe i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (epdm), accionament per maneta

1,000

x

12,89000 =

Subtotal:

12,89000

12,89000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,30038

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

33,21538
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FN819324

U

12,89000

Válvula de retención de clapeta con rosca, de
diámetro nominal 2´´, de 10 bar de pn, de bronce,
precio alto y montada en arqueta de canalización
enterrada

33,21538

Rend.: 1,000

Unitats

87,42

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,640 /R x

19,85000 =

12,70400

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,640 /R x

24,65000 =

15,77600

Subtotal:
Materials

28,48000

28,48000
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Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

BN819320

U

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pn, de bronze,
preu alt

1,000

x

58,51000 =

Subtotal:

58,51000

58,51000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,42720

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

87,41720
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ115HA3

U

58,51000

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
180 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm,
sense respatller , cargols i passadors d'acer
inoxidable i suports de fosa, de preu superior,
col·locat amb fixacions mecàniques

87,41720

Rend.: 1,000

Unitats

1.154,74

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,530 /R x

19,91000 =

10,55230

A0121000

H

Oficial 1a

0,530 /R x

23,85000 =

12,64050

Subtotal:

23,19280

23,19280

Materials
BQ115HA1 U

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
180 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm,
sense respatller, cargols i passadors d'acer
inoxidable i suports de fosa, de preu superior

1,000

x 1.130,97000 =

Subtotal:

1.130,97000

1.130,97000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,57982

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.154,74262
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-48

FQ11ZHA3

U

1.130,97000

Col·locació de mobiliari existent amb fixacions
mecàniques

1.154,74262

Rend.: 1,000
Unitats

37,23
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,830 /R x

19,91000 =

16,52530

A0121000

H

Oficial 1a

0,830 /R x

23,85000 =

19,79550

Subtotal:

U

36,32080

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,90802

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

37,22882
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ1133511

36,32080

Banc model neo liviano de santa&cole, de 3 m de
llargaria, amb estructura de fosa d'alumini ag3 i
acabat anoditzat seient i respatller de taulons de fusta
massissa tropical, amb certificat fsc i protegides amb
oli de monocapa. ancorada amb dos perns d'acer per
cada peu tractats amb protecció antioxidant clavats a
paviment i aplicació de resines epoxi.

Rend.: 1,000

37,22882
5.894,35

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

24,65000 =

12,32500

Subtotal:

22,28000

22,28000

Maquinària
C1503300

H

Camió grua de 3 t

0,500 /R x

43,03000 =

Subtotal:

21,51500
21,51500

21,51500

Materials
BQ113351K U

Banc neo liviano de 3,00 de longitud amb respatller,
de santa&cole.

1,000

x 5.850,00000 =
Subtotal:

5.850,00000
5.850,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,55700

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5.894,35200
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ1133512

U

5.850,00000

Banc model neo liviano de santa&cole, de 1,75 m de
llargaria, amb estructura de fosa d'alumini ag3 i
acabat anoditzat seient i respatller de taulons de fusta
massissa tropical, amb certificat fsc i protegides amb
oli de monocapa. ancorada amb dos perns d'acer per
cada peu tractats amb protecció antioxidant clavats a
paviment i aplicació de resines epoxi.

5.894,35200

Rend.: 1,000

Unitats

4.244,35

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

24,65000 =

12,32500

A0140000

H

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

Subtotal:

22,28000

22,28000

Maquinària
C1503300

H

Camió grua de 3 t

0,500 /R x

BQ113352

U

Banc neo liviano de 1,75 m de santa&cole

1,000

43,03000 =

21,51500

x 4.200,00000 =

4.200,00000

Subtotal:

4.200,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,55700

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4.244,35200
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ1133513

U

Cadira model neo liviano de santa&cole, de 0,60 m
de llargaria, amb estructura de fosa d'alumini ag3 i
acabat anoditzat seient i respatller de taulons de fusta
massissa tropical, amb certificat fsc i protegides amb
oli de monocapa. ancorada amb dos perns d'acer per
cada peu tractats amb protecció antioxidant clavats a
paviment i aplicació de resines epoxi.

4.244,35200

Rend.: 1,000

Unitats

2.044,35

Preu

Parcial

19,91000 =

9,95500

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

4.200,00000

0,500 /R x

€

Import
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Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

24,65000 =

Subtotal:

12,32500
22,28000

22,28000

Maquinària
C1503300

H

Camió grua de 3 t

0,500 /R x

BQ113353

U

Cadira neo liviano de santa&cole de 0,6 m.

1,000

43,03000 =

21,51500

x 2.000,00000 =

2.000,00000

Subtotal:

2.000,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,55700

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.044,35200
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ113351K4W U

2.000,00000

Banc de taulons de fusta tropical amb certificat fsc
amb oli de dos components ref. 1755 de la serie banc
comunitario de 3,00m amb respatller de santa&cole ,
de 3 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i
estructura de perfils d'acer, col·locat recolzat al
paviment

2.044,35200

Rend.: 1,000

Unitats

5.894,35

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

24,65000 =

12,32500

A0140000

H

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

Subtotal:

22,28000

22,28000

Maquinària
C1503300

H

Camió grua de 3 t

0,500 /R x

43,03000 =

Subtotal:

21,51500
21,51500

21,51500

Materials
BQ113351K U

Banc neo liviano de 3,00 de longitud amb respatller,
de santa&cole.

1,000

x 5.850,00000 =
Subtotal:

5.850,00000
5.850,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,55700

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5.894,35200
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ21CC65

U

5.850,00000

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer inoxidable perforada i suports
laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau
de formigó

5.894,35200

Rend.: 1,000

Unitats

159,97

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,400 /R x

23,85000 =

9,54000

A0140000

H

Manobre

0,750 /R x

19,91000 =

14,93250

Subtotal:

24,47250

24,47250

Maquinària
C2001000

H

Martell trencador manual

0,750 /R x
Subtotal:

3,26000 =

2,44500
2,44500

2,44500
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Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

Materials
BQ21CC60 U

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer inoxidable perforada i suports
laterals de tub d'acer inoxidable

1,000

x

126,50000 =

126,50000

D060M0B2

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,079

x

78,24371 =

6,18125

M3

Subtotal:

132,68125

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,36709

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

159,96584
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ21FC65

U

132,68125

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de fosa amb acabat color negre forja, i suports
laterals de fosa, ancorada amb dau de formigó

159,96584

Rend.: 1,000

177,96

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,400 /R x

23,85000 =

9,54000

A0140000

H

Manobre

0,750 /R x

19,91000 =

14,93250

Subtotal:

24,47250

24,47250

Maquinària
C2001000

H

Martell trencador manual

0,750 /R x

3,26000 =

Subtotal:

2,44500
2,44500

2,44500

Materials
BQ21FC60

U

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de fosa amb acabat color negre forja i suports laterals
de fosa

1,000

x

144,49000 =

144,49000

D060M0B2

M3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,079

x

78,24371 =

6,18125

Subtotal:

150,67125

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,36709

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

177,95584
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ21U023

U

150,67125

Paperera metàl·lica model barcelona de fdbenito o
equivalent de 70 l de capacitat, formada per una
cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix
de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig,
suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats
450 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb
tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la
oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb
poliester al forn. inclòs daus de formigó

177,95584

Rend.: 1,000

Unitats

164,65

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,300 /R x

19,91000 =

5,97300

A0121000

H

Oficial 1a

0,300 /R x

23,85000 =

7,15500

Subtotal:

13,12800

13,12800

Materials
BQ21U023

U

Paperera metàl·lica model barcelona de fdbenito o
equivalent de 70 l de capacitat, formada per una
cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix
de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig,
suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats
450 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb
tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la
oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb
poliester al forn. inclòs daus de formigó

1,000

x

145,14000 =

145,14000

D060M0B2

M3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,079

x

78,24371 =

6,18125

Subtotal:

151,32125

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19692

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

164,64617
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ421531

U

151,32125

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de
secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4,
elaborat a l'obra

164,64617

Rend.: 1,000

177,61

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,400 /R x

19,91000 =

7,96400

A0121000

H

Oficial 1a

0,400 /R x

23,85000 =

9,54000

Subtotal:

17,50400

17,50400

Materials
BQ421531

U

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de
secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

D0701821

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

1,000

x

159,39000 =

159,39000

0,0032

x

87,47370 =

0,27992

Subtotal:

159,66992

159,66992

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,43760

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

177,61152
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

177,61152
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Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

FQ421532

U

Pilona de fosa model city reforçada, amb protecció
antioxidant i i pintura de color negre forja, de secció
circular, de 900 mm d'alçària, col·locada encastasda i
amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

177,61

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,400 /R x

19,91000 =

7,96400

A0121000

H

Oficial 1a

0,400 /R x

23,85000 =

9,54000

Subtotal:

17,50400

17,50400

Materials
BQ421531

U

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de
secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

D0701821

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

1,000

x

159,39000 =

159,39000

0,0032

x

87,47370 =

0,27992

Subtotal:

159,66992

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,43760

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

177,61152
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ42FE20

U

159,66992

Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
900 mm d'alçària, 200 mm de diàmetre i placa base
de 400x400 mm, col·locada amb fixacions
mecàniques

177,61152

Rend.: 1,000

245,85

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

A0121000

H

Oficial 1a

0,500 /R x

23,85000 =

11,92500

Subtotal:

21,88000

21,88000

Materials
BQ42FE20

U

Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
900 mm d'alçària, 200 mm de diàmetre i placa base
de 400x400 mm, per a muntar superficialment

1,000

x

223,42000 =

Subtotal:

U

223,42000

223,42000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,54700

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

245,84700
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ42FE21

223,42000

Pilona extraïble de fosa, model city reforçada, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 200 mm de
diàmetre. amb dos plaques de base per fixació (una
de ubicació i altra de reserva per guardar la pilona
quan s'obre el pas. ambdues encastades en paviment
i amb clau especial i tapa. totalment col·locada i en
funcionament.

Rend.: 1,000

245,84700
345,85

€
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Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,500 /R x

23,85000 =

11,92500

A0140000

H

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

Subtotal:

21,88000

21,88000

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

1,000

x

100,00000 =

100,00000

BQ42FE20

U

Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
900 mm d'alçària, 200 mm de diàmetre i placa base
de 400x400 mm, per a muntar superficialment

1,000

x

223,42000 =

223,42000

Subtotal:

323,42000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,54700

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

345,84700
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQZ5U112

U

323,42000

Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'u
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20
cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75
cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

345,84700

Rend.: 1,000

149,58

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,300 /R x

19,85000 =

5,95500

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

24,65000 =

7,39500

Subtotal:

13,35000

13,35000

Materials
B0714000

Kg

Morter sintètic de resines epoxi

4,000

x

0,00000 =

0,00000

BQZ5U112

U

Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'u
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

1,000

x

135,90000 =

135,90000

Subtotal:

135,90000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,33375

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

149,58375
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR11A222

M2

Desbrossada de terreny amb desbrossadora
autopropulsada trinxadora de 4.4 kw (6 cv) de
potència i amb una amplària de treball de 0.6 a 1 m,
per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa

149,58375

Rend.: 1,000

Unitats

0,14

Preu

Parcial

24,86000 =

0,07458

Ma d'obra
A013P000

H

Ajudant jardiner

135,90000

0,003 /R x

€

Import
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Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,07458

0,07458

Maquinària
CR118836

H

Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4.4 kw
(6 cv) de potència, amb una amplària de treball de 0.6
a1m

0,003 /R x

21,79000 =

Subtotal:

0,06537

0,06537

0,06537

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00112

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

0,14107
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR11AB22

M2

Desbrossada vegetal de terreny amb desbrossadora
autopropulsada trinxadora de 4.4 kw (6 cv) de
potència, i amb mitjans manuals i desbrossadores de
braç i disc, per a parterres vegetats del parc, sense
afectació als arbres, amb retirtada manual de la xarxa
de reg de goteig existent superficial, dues passades i
retirada de brossa amb càrrega manual sobre camió
o contenidor

0,14107

Rend.: 1,000

Unitats

1,41

Preu

Parcial

24,86000 =

0,74580

€

Import

Ma d'obra
A013P000

H

Ajudant jardiner

0,030 /R x
Subtotal:

0,74580

0,74580

Maquinària
CR118836

H

Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4.4 kw
(6 cv) de potència, amb una amplària de treball de 0.6
a1m

0,030 /R x

21,79000 =

Subtotal:

0,65370

0,65370

0,65370

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01119

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,41069
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR226545

M2

Subsolament de terreny compacte a una fondària de
treball de 0.45 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25.7 a 39.7 kw (35 a 54 cv) i equip subsolador amb 3
braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per
a un pendent inferior al 12 %

1,41069

Rend.: 1,000

Unitats

0,16

Preu

Parcial

39,85000 =

0,15542

€

Import

Maquinària
CR221332

H

Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kw ( 35 a 54
cv) de potència, amb equip subsolador amb 3 braços
i d'una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m

0,0039 /R x

Subtotal:

0,15542

0,15542
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,15542
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR24A535

M2

Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0.3
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kw
(35 a 54 cv) i equip de llaurada d'una amplària de
treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12
%

0,15542

Rend.: 1,000

Unitats

0,21

Preu

Parcial

38,97000 =

0,21044

€

Import

Maquinària
CR241213

H

Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kw ( 35 a 54
cv) de potència, amb equip de llaurada i una amplària
de treball de 1.8 a 2.39 m

0,0054 /R x

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,21044

0,21044
0,21044
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR24B535

U

Llaurada manual de terreny compacte a la vora dels
arbres de terrassa de bar, a la superficie final de
l'escossell i a una fondària de 0.20 - 0,30 m, amb
cura de no afectar el sistema radicular.

0,21044

Rend.: 1,000

Unitats

24,86

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013P000

H

Ajudant jardiner

1,000 /R x

24,86000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

24,86000
24,86000

24,86000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR266537

M2

Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0.4
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kw
(35 a 54 cv) i equip de fresatge d'una amplària de
treball de 2 a 2.99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

24,86000

Rend.: 1,000

Unitats

24,86000

0,39

Preu

Parcial

33,81000 =

0,38543

€

Import

Maquinària
CR261213

H

Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kw (35 a 54
cv) de potència, amb equip de fresatge i d'una
amplària de treball de 2 a 2.99 m

0,0114 /R x

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,38543

0,38543
0,38543
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-49

FR26B123

m2

Reposició de praderes existents per corregir
afectacions a causa de l'obra. Inclou aportació de 10
cm de terra vegetal d'alta qualitat, llaurada, fresatge,
sembra manual i resembra amb llavors a decidir per
l'Ajuntament del Prat (dosificació de 35gr/ m2 per la

Rend.: 1,000

0,38543
15,00

€
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Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

sembra i la meitat per la resembra), reposició si fes
falta del sistema de reg existent, probes de
funcionament i posada en marxa.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,150

x

100,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

15,00000
15,00000

15,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR2BCUNE

M

Formació de cuneta verda, per trasdos de mur de
fronton i altres espais, inclou:
- excavació de terres de 80 cm d'ample i 60 cm de
fons.
- estesa de geotèxtil al fons de rasa per a posterior
envolaiat.
- estesa de granulat de drenatge amb àrid 20-40 net
- estesa de tyub de pe de drenatge de 90 mm de
diàmetre a l'interior del granulat
- tancament del geotèxtil sobre la rasa de dren
estesa de bartreja al 50% de terra vegetal
adobada i sorra neta de 3,5-8 mm

15,00000

Rend.: 1,000

Unitats

15,00000

41,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P200

H

Oficial 2a jardiner

0,300 /R x

26,24000 =

7,87200

A013P000

H

Ajudant jardiner

0,300 /R x

24,86000 =

7,45800

Subtotal:

15,33000

15,33000

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,100 /R x

50,90000 =

Subtotal:

5,09000
5,09000

5,09000

Materials
B7B151H0

M2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2

2,000

x

1,05000 =

2,10000

BD5B1A00

M

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 90
mm de diàmetre

1,000

x

1,43000 =

1,43000

B03D1001

M3

Terra franc-sorrenca, amb un contingut mínim de
matèria orgànica d'un 3 %, i amb les característiques
descrites per a la terra del tipus 'a' segons l'apartat
3.4 de la norma tecnològica de jardineria ntj 08s

0,100

x

11,45000 =

1,14500

B0330020

T

Grava de pedrera, per a drens

0,900

x

17,66000 =

15,89400

B032U210

M3

Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

0,050

x

13,11000 =

0,65550

Subtotal:

21,22450

21,22450

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

41,64450
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR3P2112

M3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj
07a, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

41,64450

Rend.: 1,000

Unitats

50,97

Preu

Parcial

24,86000 =

4,97200

€

Import

Ma d'obra
A013P000

H

Ajudant jardiner

0,200 /R x
Subtotal:

4,97200

4,97200

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0845 /R x

50,90000 =

Subtotal:

4,30105
4,30105

4,30105

Materials
BR3P2110

M3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj
07a, subministrada a granel

1,155

x

36,04000 =

Subtotal:

41,62620

41,62620

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07458

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

50,97383
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR3PF012

M3

41,62620

Torba rossa, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

50,97383

Rend.: 1,000
Unitats

68,56
Preu

Parcial

24,86000 =

6,46360

€
Import

Ma d'obra
A013P000

H

Ajudant jardiner

0,260 /R x
Subtotal:

6,46360

6,46360

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,1099 /R x

50,90000 =

Subtotal:

5,59391
5,59391

5,59391

Materials
BR351010

M3

Torba rossa a granel

1,100

x

51,28000 =

Subtotal:

56,40800
56,40800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09695

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

68,56246
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR41123C

U

56,40800

Subministrament d'acacia dealbata de perímetre de
20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

68,56246

Rend.: 1,000
Unitats

295,25
Preu

Parcial

€
Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

Materials
BR41123C

U

Acacia dealbata de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l

1,000

x

295,25000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

295,25000
295,25000

295,25000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR42E43D

U

Subministrament d'erythrina caffra de perímetre de 25
a 30 cm, en contenidor de més de 80 l

295,25000

295,25000

Rend.: 1,000

321,05

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR42E43D

U

Erythrina caffra de perímetre de 25 a 30 cm, en
contenidor de més de 80 l

1,000

x

321,05000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

321,05000
321,05000

321,05000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR43513D

U

Subministrament de ginkgo biloba de perímetre de 25
a 30 cm, amb peu masculí, en contenidor de 750 l

321,05000

321,05000

Rend.: 1,000

382,20

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR43513D

U

Ginkgo biloba de perímetre de 25 a 30 cm, amb peu
masculí, en contenidor de 750 l

1,000

x

382,20000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

382,20000
382,20000

382,20000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR44423F

U

Subministrament de melia azedarach de perímetre de
35 a 40 cm, en contenidor de 750 l

382,20000

382,20000

Rend.: 1,000

411,60

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR44423F

U

Melia azedarach de perímetre de 35 a 40 cm, en
contenidor de 750 l

1,000

x

411,60000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

411,60000
411,60000

411,60000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR44D22D

U

Subministrament de platanus hispanica (clons
meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules ntj

411,60000

Rend.: 1,000

Unitats

411,60000

125,40

Preu

Parcial

€

Import
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PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 162

PARTIDES D'OBRA

Materials
BR44D22D U

Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre
de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules ntj

1,000

x

125,40000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

125,40000

125,40000

125,40000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR44FJ2C

U

Subministrament de prunus serrulata kanzan de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules ntj

125,40000

125,40000

Rend.: 1,000

235,14

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BR44FJ2C

U

Prunus serrulata kanzan de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

1,000

x

235,14000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

235,14000

235,14000

235,14000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR45163D

U

Subministrament de quercus ilex de perímetre de 25
a 30 cm, en contenidor de més de 80 l

235,14000

235,14000

Rend.: 1,000

314,04

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR45163D

U

Quercus ilex de perímetre de 25 a 30 cm, en
contenidor de més de 80 l

1,000

x

314,04000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

314,04000
314,04000

314,04000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR451J3C

U

Subministrament de quercus robur de perímetre de
20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

314,04000

314,04000

Rend.: 1,000

352,80

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR451J3C

U

Quercus robur de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l

1,000

x

352,80000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

352,80000
352,80000

0,00 %

352,80000
352,80000
0,00000
352,80000
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PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

FR469N3F

U

Subministrament de cupressus sempervirens stricta
d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a
140 l

Rend.: 1,000

209,25

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BR469N3F

U

Cupressus sempervirens stricta d'alçària de 400 a
450 cm, en contenidor de 120 a 140 l

1,000

x

209,25000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

209,25000
209,25000

209,25000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR491433

U

Subministrament d'abelia floribunda d'alçària 30 a 40
cm, en contenidor de 3 l

209,25000

Rend.: 1,000
Unitats

209,25000

4,02
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR491433

U

Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

1,000

x

4,02000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,02000
4,02000

4,02000
4,02000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR496D13

U

Subministrament d'agapanthus umbellatus d'alçària
de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l

4,02000

Rend.: 1,000
Unitats

2,44
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR496D13

U

Agapanthus umbellatus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor d'1,3 l

1,000

x

2,44000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,44000
2,44000

2,44000
2,44000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR4A8254

U

Subministrament de berberis buxifolia nana d'alçària
de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

2,44000

Rend.: 1,000
Unitats

4,02
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR4A8254

U

Berberis buxifolia nana d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

1,000

x

4,02000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,02000
4,02000

0,00 %

4,02000
4,02000
0,00000
4,02000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 164

PARTIDES D'OBRA

FR4E5G21

U

Subministrament
contenidor de 2 l

de

jasminum

officinale

en

Rend.: 1,000
Unitats

5,32
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR4E5G21 U

Jasminum officinale en contenidor de 2 l

1,000

x

5,32000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

5,32000
5,32000

5,32000
5,32000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR4EE251

U

Subministrament
contenidor de 3 l

de

lavandula

angustifolia

en

5,32000

Rend.: 1,000
Unitats

2,66
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR4EE251

U

Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l

1,000

x

2,66000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,66000
2,66000

2,66000
2,66000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR4FKDB1

U

Subministrament d'origanum vulgare en test 11x11 cm

Rend.: 1,000
Unitats

2,66000
1,38
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR4FKDB1 U

Origanum vulgare en test 11x11 cm

1,000

x

1,38000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,38000
1,38000

1,38000
1,38000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR4H3446

U

Subministrament de rosmarinus officinalis d'alçària de
40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

1,38000

Rend.: 1,000
Unitats

3,43
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR4H3446

U

Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

1,000

x

3,43000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,43000
3,43000

3,43000
3,43000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR4J6F46

U

Subministrament de thymus vulgaris d'alçària de 20 a
30 cm, en contenidor de 3 l

3,43000

Rend.: 1,000
Unitats

3,30
Preu

Parcial

Materials
BR4J6F46

U

Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l

1,000

x

3,30000 =

3,30000

€
Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
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DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,30000

3,30000
3,30000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR4JJB11

U

Subministrament de vinca major variegata en
contenidor d'1 l

3,30000

Rend.: 1,000
Unitats

1,65
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR4JJB11

U

Vinca major variegata en contenidor d'1 l

1,000

x

1,65000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,65000
1,65000

1,65000
1,65000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR4JJE23

U

Subministrament de vinca minor d'alçària de 10 a 15
cm, en contenidor d'1,3 l

1,65000

Rend.: 1,000
Unitats

2,25
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR4JJE23

U

Vinca minor d'alçària de 10 a 15 cm, en contenidor
d'1,3 l

1,000

x

2,25000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,25000
2,25000

2,25000
2,25000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR4JQ621

U

Subministrament de wisteria floribunda alba en
contenidor de 2 l

2,25000

Rend.: 1,000
Unitats

5,57
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR4JQ621

U

Wisteria floribunda alba en contenidor de 2 l

1,000

x

5,57000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

5,57000
5,57000

5,57000
5,57000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR612461

U

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

5,57000

Rend.: 1,000

Unitats

60,56

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013P000

H

Ajudant jardiner

0,350 /R x

24,86000 =

8,70100

A012P200

H

Oficial 2a jardiner

0,264 /R x

26,24000 =

6,92736

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

A012P000

H

Oficial 1a jardiner

0,132 /R x

28,01000 =

Subtotal:

3,69732
19,32568

19,32568

Maquinària
C1503300

H

Camió grua de 3 t

0,100 /R x

43,03000 =

4,30300

C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

0,210 /R x

42,91000 =

9,01110

C1501700

H

Camió per a transport de 7 t

0,290 /R x

32,53000 =

9,43370

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,3502 /R x

50,90000 =

17,82518

Subtotal:

40,57298

40,57298

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,2304

x

1,63000 =

Subtotal:

0,37555
0,37555

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28989

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

60,56410
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR614459

U

0,37555

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

60,56410

Rend.: 1,000

Unitats

173,74

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013P000

H

Ajudant jardiner

4,200 /R x

24,86000 =

A012P000

H

Oficial 1a jardiner

0,132 /R x

28,01000 =

3,69732

A012P200

H

Oficial 2a jardiner

0,264 /R x

26,24000 =

6,92736

Subtotal:

104,41200

115,03668

115,03668

Maquinària
C1503300

H

Camió grua de 3 t

0,100 /R x

43,03000 =

C1501700

H

Camió per a transport de 7 t

0,120 /R x

32,53000 =

3,90360

C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

0,150 /R x

42,91000 =

6,43650

Subtotal:

4,30300

14,64310

14,64310

Materials
B0315600

T

Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm

0,840

x

38,45000 =

32,29800

B0111000

M3

Aigua

0,160

x

1,63000 =

0,26080

BR341110

M3

Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c,
subministrat a granel

0,240

x

40,72000 =

9,77280

Subtotal:

42,33160

42,33160

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,72555

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

173,73693
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

173,73693
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

FR662331

U

Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000

Unitats

3,59

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000

H

Oficial 1a jardiner

0,010 /R x

28,01000 =

0,28010

A012P200

H

Oficial 2a jardiner

0,010 /R x

26,24000 =

0,26240

A013P000

H

Ajudant jardiner

0,120 /R x

24,86000 =

2,98320

Subtotal:

3,52570

3,52570

Materials
B0111000

M3

Aigua

0,010

x

1,63000 =

Subtotal:

0,01630
0,01630

0,01630

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05289

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3,59489
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR71151K

M2

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons ntj 07n, amb mitjans manuals, en
un pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior , i la primera sega

3,59489

Rend.: 1,000

Unitats

1,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P200

H

Oficial 2a jardiner

0,002 /R x

26,24000 =

0,05248

A013P000

H

Ajudant jardiner

0,028 /R x

24,86000 =

0,69608

A012P000

H

Oficial 1a jardiner

0,030 /R x

28,01000 =

0,84030

Subtotal:

1,58886

1,58886

Maquinària
CRH13030

H

Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x

21,79000 =

Subtotal:

0,04358
0,04358

0,04358

Materials
BR4U1K00

Kg

Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
ntj 07n

0,030

x

4,51000 =

Subtotal:

0,13530

0,13530

0,13530

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02383

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,79157
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FRZ23A23

U

Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2.5 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables
de goma o cautxú

Rend.: 1,000

1,79157
45,74

€
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REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012P000

H

Oficial 1a jardiner

0,399 /R x

28,01000 =

11,17599

A013P000

H

Ajudant jardiner

0,399 /R x

24,86000 =

9,91914

Subtotal:

21,09513

21,09513

Materials
BRZ21A20

U

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària

3,000

x

7,70000 =

23,10000

BRZ22510

U

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

3,000

x

0,41000 =

1,23000

Subtotal:

24,33000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31643

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

45,74156
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G21B4001

U

24,33000

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

45,74156

Rend.: 1,000

Unitats

31,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,350 /R x

23,85000 =

8,34750

A0150000

H

Manobre especialista

0,500 /R x

20,59000 =

10,29500

Subtotal:

18,64250

18,64250

Maquinària
C200S000

H

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,350 /R x

6,61000 =

2,31350

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

0,067 /R x

64,48000 =

4,32016

C1503500

H

Camió grua de 5 t

0,067 /R x

47,81000 =

3,20327

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0566 /R x

50,90000 =

2,88094

Subtotal:

12,71787

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27964

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

31,64001
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G3J11115

U

12,71787

Estructura de gabions, amb peces de 2x0,6x0,45 m,
amb caixa rígida de malla electrosoldada i refoços
perimeytrals, filferro de 5 mm i 8 mm de reforços,
tancaments protegits per no presentar puntes vistes,
amb 50 mm de pas de malla, inclos elements
auxiliars

31,64001

Rend.: 1,000

Unitats

65,32

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000
A0140000

H
H

Oficial 1a

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

Manobre

0,200 /R x

19,91000 =

3,98200

Subtotal:
Maquinària

8,75200

8,75200
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PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,100 /R x

50,90000 =

Subtotal:

5,09000
5,09000

5,09000

Materials
B0A12000

Kg

Filferro acer galvanitzat

0,700

x

1,92000 =

1,34400

B35A2115

U

Estructura de gabió malla electrosoldada de varilla de
5 mm i reforços perimetrals de 8 mm, pas de malla de
50 mm, dimensions de 140x60x45

1,000

x

50,00000 =

50,00000

Subtotal:

50,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13128

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

65,31728
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G3J11116

U

50,00000

Estructura de gabions, amb peces de 1,4x0,6x0,45 m,
amb caixa rígida de malla electrosoldada i refoços
perimetrals, filferro de 5 mm i 8 mm de reforços,
tancaments protegits per no presentar puntes vistes,
amb 50 mm de pas de malla, inclos elements
auxiliars

65,31728

Rend.: 1,000

Unitats

60,32

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

A0140000

H

Manobre

0,200 /R x

19,91000 =

3,98200

Subtotal:

8,75200

8,75200

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,100 /R x

50,90000 =

Subtotal:

5,09000
5,09000

5,09000

Materials
B0A12000

Kg

Filferro acer galvanitzat

0,700

x

1,92000 =

1,34400

B35A2116

U

Estructura de gabió de 1x0,6x0,45

1,000

x

45,00000 =

45,00000

Subtotal:

45,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13128

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

60,31728
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G3J1111A

M3

45,00000

Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela
metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2
mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra
granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics

60,31728

Rend.: 1,000

Unitats

104,38

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,600 /R x

23,85000 =

14,31000

A0140000

H

Manobre

0,600 /R x

19,91000 =

11,94600

Subtotal:

26,25600

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,7246 /R x

50,90000 =

36,88214

26,25600
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REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

36,88214

36,88214

Materials
B0DZP500

U

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

2,000

x

0,52000 =

1,04000
16,62675

B35A2125

U

Gabió de 2x0,6x0,45 m

0,525

x

31,67000 =

B0A12000

Kg

Filferro acer galvanitzat

0,700

x

1,92000 =

1,34400

B0342500

M3

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,100

x

17,60000 =

19,36000

B0D81580

M2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

2,000

x

1,24000 =

2,48000

Subtotal:

40,85075

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,39384

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

104,38273
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G3J1111P

M3

40,85075

Reblert de gabions amb pedra de codol de marbre
blanc, de dimensions mínimes de 10x10x10, pes
superior a 2,5 kg, amb col·locació manual.

104,38273

Rend.: 1,000

Unitats

92,38

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,600 /R x

19,91000 =

11,94600

A0121000

H

Oficial 1a

0,600 /R x

23,85000 =

14,31000

Subtotal:

26,25600

26,25600

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,7246 /R x

50,90000 =

Subtotal:

36,88214
36,88214

36,88214

Materials
B0A12000

Kg

Filferro acer galvanitzat

0,700

x

1,92000 =

1,34400

B0342600

M3

Pedra de codol de marbre blanc, de doimenssions
mínimes de 10x10x10 u 2,5 kg de pes.

1,100

x

25,00000 =

27,50000

Subtotal:

27,50000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,39384

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

92,37598
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G4DE1A00

M3

27,50000

Muntatge i desmuntatge de bastida amb
apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m

92,37598

Rend.: 1,000
Unitats

16,53
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,360 /R x

23,85000 =

8,58600

A0140000

H

Manobre

0,210 /R x

19,91000 =

4,18110

Subtotal:

12,76710

Maquinària
C150G800

H

Grua autopropulsada de 12 t

0,010 /R x

45,12000 =

0,45120

12,76710
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REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,45120

0,45120

Materials
B0DZT006

M3

Bastida de metall, per a 25 usos

1,000

x

3,12000 =

Subtotal:

3,12000
3,12000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19151

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

16,52981
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-50

G4DEBA00

M3

3,12000

Muntatge, desmuntatge i amortització durant el
termini necessari de bastida amb apuntalament
metàl·lic formant un cindri sota el pont a renovar, amb
una amplada no inferior a la del pont més 1 metre per
cada costat. incloses baranes de seguretat per
treballar.

16,52981

Rend.: 1,000

Unitats

16,53

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,360 /R x

23,85000 =

8,58600

A0140000

H

Manobre

0,210 /R x

19,91000 =

4,18110

Subtotal:

12,76710

12,76710

Maquinària
C150G800

H

Grua autopropulsada de 12 t

0,010 /R x

45,12000 =

Subtotal:

0,45120
0,45120

0,45120

Materials
B0DZT006

M3

Bastida de metall, per a 25 usos

1,000

x

3,12000 =

Subtotal:

3,12000
3,12000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19151

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

16,52981
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
I2R24200

M3

3,12000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals

16,52981

Rend.: 1,000

Unitats

20,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

1,000 /R x

19,91000 =

Subtotal:

19,91000
19,91000

19,91000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29865

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

20,20865
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,20865
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

I2R24B00

M3

Classificació a peu d'obra de residus diverssos de la
construcció, aplicable a tots els residus excepte
terres i residus inerts de demolicions (ceràmics,
formigó, etc.) en fraccions segons real decreto
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000

Unitats

20,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

1,000 /R x

19,91000 =

Subtotal:

19,91000
19,91000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29865

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

20,20865
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
I2R540M0

M3

19,91000

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

20,20865

Rend.: 1,000

Unitats

15,40

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1RA2C00 M3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x

15,40000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

15,40000
15,40000

15,40000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
I2R54BM0

M3

Transport de residus diversos no especials,
classificats previament (plàstics, paper, vegetals,
metàl·lics, etc.), a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de dimenssions variables,
inclou canon i temps d'espera.

15,40000

Rend.: 1,000

Unitats

15,40000

15,40

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1RA2C00 M3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x

15,40000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

15,40000
15,40000

15,40000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
I2R642E0

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

15,40000

Rend.: 1,000

Unitats

15,40000

23,35

Preu

Parcial

Maquinària
C1RA2500

M3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x

22,61000 =

22,61000

C1311430

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,010 /R x

73,78000 =

0,73780

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

23,34780

23,34780
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
I2RA73G1

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

23,34780

Rend.: 1,000

Unitats

23,34780

19,50

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA73G1 T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

1,000

x

19,50000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

19,50000

19,50000

19,50000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
I2RA7BP1

M3

Deposició controlada a abocador o dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de
residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)

19,50000

Rend.: 1,000

Unitats

19,50000

5,55

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA7LP1

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,000

x

5,55000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

5,55000

5,55000

5,55000
5,55000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
I2RA7LP1

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000

Unitats
Materials

5,55000
5,55

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

B2RA7LP1

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,000

x

5,55000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

5,55000

5,55000

5,55000
5,55000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-51

K1641011

U

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de
formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor.

5,55000

Rend.: 1,000

Unitats

3,03

Preu

Parcial

19,91000 =

2,98650

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,150 /R x
Subtotal:

2,98650

2,98650

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04480

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3,03130
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K1A8A100

M2

Aixecament de paviment de peces per a la seva
reproducció

3,03130

Rend.: 1,000
Unitats

15,49
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,600 /R x

23,85000 =

Subtotal:

14,31000
14,31000

14,31000

Materials
B8ZZ9000

M2

Paper transparent per calcar, en rotlle

1,100

x

0,86000 =

0,94600

B7ZZ1100

M

Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè

0,200

x

0,10000 =

0,02000

Subtotal:

K1A8BZ01

U

0,96600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21465

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

15,49065
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

0,96600

Treballs de revisió dels elements estructurals, a
realitzar conjuntament amb la df. inclosos paraments i
soleres del llac, pilars de formigó armat, estructura
metàl·lica, hastials del pont i elements metàl·lics del
mateix. per aquest treball cal la realització de cales a
petició de la df. el resultat es desenvoluparà en un
informe tècnic amb localització dels punts detectats,
descripció, neteja, fotografies i pressa de dades per
quantificar la lesió. en general es reculliran totes les
dades necessaries per redactar la proposta de
rehabilitació del problema detectat.

Rend.: 1,000

15,49065
1.422,43

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0102000

H

Ajudant d'obra

8,000 /R x

24,60000 =

196,80000

A0101000

H

Administratiu d'obra

8,000 /R x

17,19000 =

137,52000

A010T000

H

Tècnic mig o superior

4,000 /R x

34,93000 =

139,72000

A0150000

H

Manobre especialista

12,000 /R x

20,59000 =

247,08000

A0121000

H

Oficial 1a

12,000 /R x

23,85000 =

286,20000

Subtotal:

1.007,32000

1.007,32000

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

4,000

x

100,00000 =

Subtotal:

400,00000
400,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

15,10980

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.422,42980
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2148GR1

M3

400,00000

Enderroc de cantell de llosana de balcó de
l'estructura metàl·lica, de secció de 25x25 cm com a
màxim, descobrint els caps dels perfils laminats
existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

1.422,42980

Rend.: 1,000

Unitats

128,83

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

6,375 /R x

19,91000 =

Subtotal:

126,92625
126,92625

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,90389

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

128,83014
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-53

K219B2A0

M2

126,92625

Desmuntatge de paviments de fusta, conformat per
taula i empostissat de fusta. la retirada es farà
aixecant detall dels sistemes de construcció i de
seccions de bastidors i empostissats, inclòs els trams
col·locats sobre perfils d'acer i els col·locats sobre
terreny, escales, taulells de perímetre de zona de bar,
graons de fusta, etc.

128,83014

Rend.: 1,000

17,13

€

les lames amb millor estat de conservació seràn
emmagatzemades per la posterior utilització i
col·locació com a folre perimetral del llac.
inclou el desmuntatge curós dels sòcols metàl·lics
del bar per a la seva nova col·locació i classificació
de la fusta i retirada de restes sobrants i càrrega
sobre camió o contenidor per a posterior gestió dels
residus.
Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,600 /R x

19,91000 =

11,94600

Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 176

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

11,94600

11,94600

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,050

x

100,00000 =

Subtotal:

5,00000
5,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17919

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

17,12519
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-54

K219B2A1

M2

5,00000

Desmuntatge de revestiments verticals de fusta en
perímetres del llac, inclòs empostissats i cargols, amb
recollida de dades de reconstrucció de dimensionat i
sistemes d'ancoratge per a posterior reconstrucció.
inclou retirada de restes sobrants i càrrega sobre
camió o contenidor per a posterior gestió dels residus.

17,12519

Rend.: 1,000

17,13

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,600 /R x

19,91000 =

Subtotal:

11,94600
11,94600

11,94600

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,050

x

100,00000 =

Subtotal:

5,00000
5,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17919

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

17,12519
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-55

K219B2A2

M2

5,00000

Desmuntatge del conjunt del pont, treient les fustes,
els perfils metàl·lics inferiors, les peces de galvanitzat
de inici i dovela de les bigues principals, neteja i
conservació de les peces i neteja dels punts capçals
de fonamentació per a posterior revissió de la df.
inclou retirada de fustes per a posterior reutilització (a
determinar per df o tècnics municipals) i càrrega de
runes sobre camió o contenidor per a posterior gestió
dels residus.

17,12519

Rend.: 1,000

Unitats

867,58

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

16,000 /R x

19,91000 =

Subtotal:

318,56000
318,56000

318,56000

Maquinària
C1503300

H

Camió grua de 3 t

8,000 /R x
Subtotal:

Materials

43,03000 =

344,24000
344,24000

344,24000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

2,000

x

100,00000 =

Subtotal:

200,00000
200,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

4,77840

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

867,57840
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K219D2A0

M2

200,00000

Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de
fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec
del material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

867,57840

Rend.: 1,000

12,13

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,600 /R x

19,91000 =

Subtotal:

11,94600
11,94600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17919

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

12,12519
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-56

K219Z2A1

U

11,94600

Desplaçament i posterior recol·locació de jardineres
existents del bar.

12,12519

Rend.: 1,000

29,25

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

1,200 /R x

19,91000 =

Subtotal:

23,89200
23,89200

23,89200

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,050

x

100,00000 =

Subtotal:

5,00000
5,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,35838

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

29,25038
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-57

K21GB006

M

5,00000

Desmuntatge de linia elèctrica existent de llums led
de la vora del paviment de fusta, amb recuperació
dels elements d'iluminació, reconstrucció de plànols
de traçat de la linia, fins a un punt en que es pugui
dur a terme la connexió de la reposició de la mateixa
linia per als paviments futurs.
inclou la retirada de material i càrrega en contenidor
per a la seva posterior gestió.

29,25038

Rend.: 1,000

Unitats

2,30

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,050 /R x

20,59000 =

1,02950

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

24,65000 =

1,23250

Subtotal:

2,26200

2,26200
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REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03393

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,29593
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21GU006

M

Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica
estesa sobre safates o canals, conductors de coure o
alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o
multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2,29593

Rend.: 1,000

Unitats

1,39

Preu

Parcial

24,65000 =

1,36808

€

Import

Ma d'obra
A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,0555 /R x
Subtotal:

1,36808

1,36808

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02052

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,38860
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2R540E0

M3

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

1,38860

Rend.: 1,000

Unitats

22,61

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1RA2500

M3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x

22,61000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

22,61000
22,61000

22,61000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K442512D

Kg

Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols

22,61000

Rend.: 1,000

Unitats

22,61000

2,35

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,012 /R x

19,85000 =

0,23820

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,012 /R x

24,65000 =

0,29580

Subtotal:

0,53400

0,53400

Materials
B44Z50B6

Kg

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000

x

Subtotal:

1,80000 =

1,80000

1,80000

1,80000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 179

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01335

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,34735
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-58

K442B12D

Kg

Reposició d'elements d'ancoratge degradats, amb
retirada de l'element a substituir, fabricació del nou
elements amb acer s275jr segons une-en 10025-2,
per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb ancoratges químics
inclosos.

2,34735

Rend.: 1,000

7,08

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,050 /R x

19,85000 =

0,99250

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,050 /R x

24,65000 =

1,23250

Subtotal:

2,22500

2,22500

Materials
B44Z50B6

Kg

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000

x

1,80000 =

1,80000

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,030

x

100,00000 =

3,00000

Subtotal:

4,80000

4,80000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,05563

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

7,08063
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-59

K442NGAL

U

Desmuntatge i neteja del conjuint dels elements
d'ancoratge de recolçament de bigues principals del
pont i de la peça de clau central. en aquesta
operativa, a més de realitzar la neteja es revisara
l'estat de solidessa, conservació i durabilitat dels
elements existents a l'objecte de reaprofitar-los
completament.

7,08063

Rend.: 1,000

267,19

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

8,000 /R x

20,59000 =

Subtotal:

164,72000
164,72000

164,72000

Materials
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

1,000

x

100,00000 =

Subtotal:

100,00000
100,00000

100,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,47080

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

267,19080
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

267,19080
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 180

PARTIDES D'OBRA

K45917H4

M3

Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, ha-25/b/20/i de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000

91,97

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,331 /R x

19,91000 =

6,59021

A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,083 /R x

23,85000 =

1,97955

Subtotal:

8,56976

8,56976

Maquinària
C1701100

H

Camió amb bomba de formigonar

0,138 /R x

155,18000 =

Subtotal:

21,41484
21,41484

21,41484

Materials
B065910B

M3

Formigó ha-25/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050

x

58,83000 =

Subtotal:

61,77150

61,77150

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,21424

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

91,97034
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K45RA011

M

61,77150

Repicat puntual d'element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor

91,97034

Rend.: 1,000

Unitats

1,02

Preu

Parcial

19,91000 =

0,99550

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,050 /R x
Subtotal:

0,99550

0,99550

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,02489

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,02039
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K45RB020

M

Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada
amb mitjans manuals i amb raig de sorra

1,02039

Rend.: 1,000
Unitats

8,70
Preu

Parcial

19,91000 =

2,98650

€
Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,150 /R x
Subtotal:

2,98650

2,98650

Maquinària
CZ171000

H

Equip de raig de sorra

0,030 /R x

3,60000 =

0,10800

CZ121410

H

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,030 /R x

13,60000 =

0,40800

Subtotal:
Materials

0,51600

0,51600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 181

PARTIDES D'OBRA

B0314500

T

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

0,035

x

147,21000 =

Subtotal:

5,15235
5,15235

5,15235

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04480

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

8,69965
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K45RC000

M

Passivat d'armadura amb dues capes de morter
polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de
ciment i resines epoxi

8,69965

Rend.: 1,000

Unitats

10,06

Preu

Parcial

23,85000 =

5,96250

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,250 /R x
Subtotal:

5,96250

5,96250

Materials
B0717000

Kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

0,800

x

4,94000 =

Subtotal:

3,95200
3,95200

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,14906

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

10,06356
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K45RDR50

Dm3

3,95200

Restitució de volum en estructures de formigó amb
morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm

10,06356

Rend.: 1,000

Unitats

5,33

Preu

Parcial

23,85000 =

3,57750

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,150 /R x
Subtotal:

3,57750

3,57750

Materials
B0715100

Kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

2,200

x

0,74000 =

Subtotal:

1,62800

1,62800

1,62800

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

0,12521

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5,33071
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K45RE000

M2

Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

5,33071

Rend.: 1,000

Unitats

16,68

Preu

Parcial

23,85000 =

7,15500

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,300 /R x

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 182

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

7,15500

7,15500

Materials
B0907100

Kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,800

x

11,68000 =

Subtotal:

9,34400
9,34400

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,17888

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

16,67788
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K4BRA221

M

9,34400

Reparació de llosana de perfils laminats, mitjançant
cèrcol perimetral format amb connectors d'acer
inoxidable austenític de 10 mm de diàmetre i 900 mm
de desenvolupament, formant grapa, perforacions
perpendiculars al cantell de 20 mm de diàmetre,
reblertes amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat i 4 barres d'acer
inoxidable austenític de 10 mm de diàmetre

16,67788

Rend.: 1,000

Unitats

54,87

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,250 /R x

19,91000 =

4,97750

A0124000

H

Oficial 1a ferrallista

0,250 /R x

23,85000 =

5,96250

A0121000

H

Oficial 1a

0,250 /R x

23,85000 =

5,96250

A0134000

H

Ajudant ferrallista

0,170 /R x

21,17000 =

3,59890

Subtotal:

20,50140

20,50140

Maquinària
C200F000

H

Màquina taladradora

0,250 /R x

3,02000 =

0,75500

C200V000

H

Equip d'injecció manual de resines

0,250 /R x

1,42000 =

0,35500

Subtotal:

1,11000

1,11000

Materials
B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,041

x

1,22000 =

0,05002

B0907200

Kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

1,400

x

13,98000 =

19,57200

D0B24100

Kg

Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (aisi 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

4,735

x

2,72829 =

12,91845

Subtotal:

32,54047

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

0,71755

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

54,86942
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K4C5U001

U

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb
cindri de fusta de llargària 1.4 m i alçària <=3 m,
recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons

54,86942

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

32,54047

79,17

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 183

PARTIDES D'OBRA

A0140000

H

Manobre

0,750 /R x

19,91000 =

14,93250

A0121000

H

Oficial 1a

0,750 /R x

23,85000 =

17,88750

Subtotal:

32,82000

32,82000

Materials
B0A31000

Kg

Clau acer

0,100

x

1,36000 =

0,13600

B0D625A0

Cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,060

x

9,37000 =

0,56220

B0D21030

M

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

6,000

x

0,35000 =

2,10000

Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum
i amb una relació punt/llum inferior a 0,2 m

1,000

x

42,73000 =

42,73000

B0DFAN90 U

Subtotal:

45,52820

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,82050

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

79,16870
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K4D7D500

M2

45,52820

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fusta
de pi, per a llindes de directriu recta

79,16870

Rend.: 1,000

29,11

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0133000

H

Ajudant encofrador

0,480 /R x

21,17000 =

10,16160

A0123000

H

Oficial 1a encofrador

0,640 /R x

23,85000 =

15,26400

Subtotal:

25,42560

25,42560

Materials
B0DZA000

L

Desencofrant

0,040

x

2,75000 =

0,11000

B0A31000

Kg

Clau acer

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

B0D71130

M2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495

x

1,27000 =

1,45987

B0D625A0

Cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201

x

9,37000 =

0,18834

B0D31000

M3

Llata de fusta de pi

0,0019

x

242,53000 =

0,46081

B0D21030

M

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,991

x

0,35000 =

0,69685

Subtotal:

3,05282

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,63564

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

29,11406
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K4D8D500

M2

3,05282

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

29,11406

Rend.: 1,000
Unitats

29,00
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0123000

H

Oficial 1a encofrador

0,640 /R x

23,85000 =

15,26400

A0133000

H

Ajudant encofrador

0,480 /R x

21,17000 =

10,16160

Subtotal:
Materials

25,42560

25,42560

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

B0A31000

Kg

Clau acer

B0D21030

M

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,1007

x

1,36000 =

1,991

x

0,35000 =

B0D31000

M3

B0D625A0
B0D71130

0,69685

Llata de fusta de pi

0,0019

x

242,53000 =

0,46081

Cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201

x

9,37000 =

0,18834

M2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495

x

1,27000 =

1,45987

Subtotal:

0,13695

2,94282

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,63564

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

29,00406
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K4DMM120

M

2,94282

Motlle de poliestirè per a motllura de 20 kg/m3 de
densitat, de 25x25 cm2 de secció aparent, com a
màxim, per a deixar el formigó vist, col·locat sobre
encofrat

29,00406

Rend.: 1,000

Unitats

14,56

Preu

Parcial

23,85000 =

2,38500

€

Import

Ma d'obra
A0123000

H

Oficial 1a encofrador

0,100 /R x
Subtotal:

2,38500

2,38500

Materials
B0DFPZR0 M

Motlle de poliestirè de 20 kg/m3 de densitat, per a
motllura de secció aparent de 25x25 cm

1,010

x

12,02000 =

Subtotal:

12,14020
12,14020

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03578

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

14,56098
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K8741120

M2

12,14020

Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació st 2 segons la
norma une-en iso 8501-1, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

14,56098

Rend.: 1,000

Unitats

14,15

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,700 /R x

19,91000 =

Subtotal:

13,93700
13,93700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20906

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

14,14606
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K874SE00

M2

Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat
previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment

14,14606

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

13,93700

34,33

Preu

Parcial

€

Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 185

PARTIDES D'OBRA

A0140000

H

Manobre

0,055 /R x

19,91000 =

1,09505

A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,550 /R x

23,85000 =

13,11750

Subtotal:

14,21255

14,21255

Materials
B0717000

Kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

4,0005

x

4,94000 =

Subtotal:

19,76247
19,76247

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,35531

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

34,33033
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-60

K878C652

M2

19,76247

Neteja de paraments de formigó i elements
d'estructura d'acer, per a una millor revissió visual,
amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar.
la neteja inclourà els elements d'estructura d'acer
(principalment galvanitzat) i especialment els nusos i
punts de recolçament, als efectes de facilitar els
treballs d'inspecció i la redacció dels informes de
lesions.

34,33033

Rend.: 1,000

Unitats

8,90

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,180 /R x

23,85000 =

4,29300

A0140000

H

Manobre

0,180 /R x

19,91000 =

3,58380

Subtotal:

7,87680

7,87680

Maquinària
CZ172000

H

Màquina de raig d'aigua a pressió

0,180 /R x

3,34000 =

Subtotal:

0,60120
0,60120

0,60120

Materials
B0111100

L

Aigua desionitzada no polaritzada

0,800

x

0,28000 =

Subtotal:

0,22400
0,22400

0,22400

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,19692

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

8,89892
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-61

K878Z652

U

Desplaçament de bigues d'acer per
arrencada de pilars del llac, inclòs puntal.

sanejar

8,89892

Rend.: 1,000
Unitats

10,19
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,180 /R x

19,91000 =

3,58380

A0121000

H

Oficial 1a

0,180 /R x

23,85000 =

4,29300

Subtotal:

7,87680

Materials
B0D62B60

Cu

Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats i 25 usos

0,200

x

10,60000 =

2,12000

7,87680

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

2,12000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,19692

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

10,19372
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K894A0M2

M2

2,12000

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi,
amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

10,19372

Rend.: 1,000

22,14

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013D000

H

Ajudant pintor

0,060 /R x

21,17000 =

1,27020

A012D000

H

Oficial 1a pintor

0,610 /R x

23,85000 =

14,54850

Subtotal:

15,81870

15,81870

Materials
B8ZAN000

Kg

Imprimació epoxi

0,204

x

13,31000 =

2,71524

B89ZX000

Kg

Pintura epoxi

0,255

x

13,21000 =

3,36855

Subtotal:

6,08379

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23728

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

22,13977
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-62

K894Z0M2

M2

6,08379

Sanejament amb sorrejat de pilar d'acer de la pergola
i pintat de pilar amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i una d'acabat.

22,13977

Rend.: 1,000

27,64

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012D000

H

Oficial 1a pintor

0,610 /R x

23,85000 =

14,54850

A013D000

H

Ajudant pintor

0,060 /R x

21,17000 =

1,27020

Subtotal:

15,81870

15,81870

Materials
B89ZX000

Kg

Pintura epoxi

0,255

x

13,21000 =

3,36855

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,055

x

100,00000 =

5,50000

B8ZAN000

Kg

Imprimació epoxi

0,204

x

13,31000 =

2,71524

Subtotal:

11,58379

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23728

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

27,63977
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K8Z1A2K5

M2

Armadura per a arrebossats amb tela metàl·lica
d'acer galvanitzat, de 19 mm de pas de malla i 1 mm
de diàmetre

27,63977

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

11,58379

4,72

Preu

Parcial

€

Import

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

A0140000

H

Manobre

0,070 /R x

19,91000 =

1,39370

A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

Subtotal:

3,77870

3,77870

Materials
B0A236K5

M2

Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
19 mm de pas de malla i de d 1 mm

1,020

x

0,87000 =

Subtotal:

0,88740
0,88740

0,88740

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05668

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,72278
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K9BCB004

M2

Paviment de còdols amb palet de riera de 40 a 60
mm, amb pedra de color blanc, amb 10 cm de gruix. i
estesa manual.

4,72278

Rend.: 1,000

Unitats

11,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

Subtotal:

6,56400

6,56400

Materials
B035U010

T

Palet de riera de d 40 a 60 mm

0,220

x

22,61000 =

Subtotal:

4,97420
4,97420

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09846

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

11,63666
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K9BCU004

M2

4,97420

Paviment de còdols amb palet de riera de 40 a 60
mm, col·locat de través formant dibuix geomètric,
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

11,63666

Rend.: 1,000

Unitats

81,72

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

1,690 /R x

19,91000 =

33,64790

A0127000

H

Oficial 1a col·locador

1,690 /R x

23,85000 =

40,30650

Subtotal:

73,95440

73,95440

Materials
B035U010

T

Palet de riera de d 40 a 60 mm

0,052

x

22,61000 =

B9CZ2000

Kg

Beurada de color

1,200

x

0,92000 =

1,10400

D0701821

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,050

x

87,47370 =

4,37369

Subtotal:

1,17572

6,65341

6,65341

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,10932

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

81,71713
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
KB1R133E

U

Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a
llosana, amb retallats, raspallats i passivats amb 2
capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió, de
ciment i resines epoxi

81,71713

Rend.: 1,000

Unitats

7,57

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

A0121000

H

Oficial 1a

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

Subtotal:

6,56400

6,56400

Maquinària
C200B000

H

Talladora amb disc de carborúndum

0,100 /R x

2,94000 =

Subtotal:

0,29400
0,29400

0,29400

Materials
B0717000

Kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

0,105

x

4,94000 =

Subtotal:

0,51870
0,51870

0,51870

DESPESES AUXILIARS

3,00 %

0,19692

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

7,57362
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-63

L45RBP10

M

Segellat de fissures en mur o pilar de formigó del vas
del llac, amb injecció líquida de resines epoxi de
baixa viscositat, de dos components, mitjançant
bomba de pressió, amb neteja prèvia de la fissura
amb aire a pressió, col·locació de broquets d'injecció i
segellat del llavi exterior de la fissura amb massilla
epoxi.

7,57362

Rend.: 1,000

Unitats

80,28

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

1,000 /R x

23,85000 =

Subtotal:

23,85000
23,85000

23,85000

Maquinària
CZ182000

H

Equip per a injecció a pressió amb broquets de
pressió alta per a producte hidrofugant

1,000 /R x

8,33000 =

8,33000

CZ121410

H

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,250 /R x

13,60000 =

3,40000

Subtotal:

11,73000

Materials
B0907200

Kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

3,000

x

13,98000 =

41,94000

B09Z0001

U

Broquet d'injecció per a resines

4,000

x

0,43000 =

1,72000

11,73000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 189

PARTIDES D'OBRA

B7J500C0

Kg

Massilla de resines epoxi

0,080

x

8,49000 =

Subtotal:

0,67920
44,33920

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,35775

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

80,27695
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
L45RUP10

M

44,33920

Segellat de fissures en mur de formigó del vas de
piscina o dipòsit, amb injecció líquida de resines
epoxi de baixa viscositat, de dos components,
mitjançant bomba de pressió, amb neteja prèvia de la
fissura amb aire a pressió, col·locació de broquets
d'injecció i segellat del llavi exterior de la fissura amb
massilla epoxi

80,27695

Rend.: 1,000

Unitats

80,28

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

H

Oficial 1a col·locador

1,000 /R x

23,85000 =

Subtotal:

23,85000
23,85000

23,85000

Maquinària
CZ121410

H

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,250 /R x

13,60000 =

3,40000

CZ182000

H

Equip per a injecció a pressió amb broquets de
pressió alta per a producte hidrofugant

1,000 /R x

8,33000 =

8,33000

Subtotal:

11,73000

11,73000

Materials
B7J500C0

Kg

Massilla de resines epoxi

0,080

x

8,49000 =

B09Z0001

U

Broquet d'injecció per a resines

4,000

x

0,43000 =

1,72000

B0907200

Kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

3,000

x

13,98000 =

41,94000

Subtotal:

0,67920

44,33920

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,35775

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

80,27695
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
M219UF42

M2

44,33920

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compresor, carrega de runes
sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada

80,27695

Rend.: 1,000

Unitats

0,92

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,010 /R x

19,91000 =

0,19910

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,005 /R x

23,85000 =

0,11925

Subtotal:
Maquinària

0,31835

0,31835
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 190

PARTIDES D'OBRA

C170E000

H

Escombradora autopropulsada

0,005 /R x

41,62000 =

0,20810

C110F900

H

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

0,004 /R x

92,39000 =

0,36956

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,001 /R x

15,65000 =

0,01565

Subtotal:

0,59331

0,59331

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00478

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

0,91644
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,91644

€
PANOT
M2
Pano
Rend.: 1,000
0,00
_____________________________________________________________________________________________________________
€
PAVILAVA
M2
Lavado al ácido
Rend.: 1,000
0,00
_____________________________________________________________________________________________________________
P-64

SEGISALUT

Pa

€
Partida alçada a justificar de Seguretat i salut segons
Rend.: 1,000
3.893,77
annex 2.4 del projecte
_____________________________________________________________________________________________________________
UPCH1PN02

M2

Pavimento de hormigón tintado con acabado lavado
ligero, de 8 cm de espesor, realizado con hormigón
tipo ha-25/b/60/iia con aditivo colorante a definir por
la dirección facultativa, de consistencia blanda y árido
calcáreo, de tamaño máximo 12 mm, vertido con
bomba y armado con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero b 500 sd de 20x20 cm y 8mm
de diámetro.
la curva granulométrica del hormigón y la intensidad
del lavado deberán ser los adecuados para conseguir
que la textura del pavimento sea la especificada en el
proyecto.
se deberá realizar una muestra del acabado lavado a
realizar que deberá ser aprobado por la dirección
facultativa.
partida completamente acabada.

Rend.: 1,000

47,53

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
MOOA12A

H

Peón ordinario construcción.

0,280 /R x

16,97000 =

4,75160

MOOA.8A

H

Oficial 1° construcción.

0,280 /R x

21,08000 =

5,90240

Subtotal:

10,65400

10,65400

Materials
PBPCPN02 M3

Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25
n/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 60mm, en ambiente normal iia , con una
cantidad de cemento mayor o igual a 275 kg/m3.

0,100

PBPCPN05 T

Colorante sintético para aglomerados

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

0,0033
0,100

PBPC.7AA

M3

Recargo por m3 de hormigón bombeado,
considerando un servicio de 25 a 50 m3, mediente
autobomba de hasta 32 m de pluma, en un radio de
acción máximo de 10 km desde la planta de palma.

PEAM.3CD M2

Mallazo electrosoldado me 20x20cm, de diámetros
8-8mm y acero b 500 t.

x

103,79000 =

10,37900

x 2.034,90000 =

6,71517

x

100,00000 =

10,00000

0,242

x

12,70000 =

3,07340

1,200

x

4,81000 =

5,77200

Subtotal:

8,84540

8,84540

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

Altres
%ZZ

U

Costes directos complementarios

2,000 % s

46,59350 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,93187
9,77727

0,00 %

9,77727
47,52544
0,00000
47,52544

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 192

ALTRES

B0342600

M3

Pedra de codol de marbre blanc, de doimenssions mínimes de 10x10x10 u 2,5 kg de pes.

B0H5BIRO

M3

Fusta iroko, de diferents seccions, acabat ribotat,

B35A2115

U

Estructura de gabió malla electrosoldada de varilla de 5 mm i reforços perimetrals de 8 mm, pas de
malla de 50 mm, dimensions de 140x60x45

B35A2116

U

Estructura de gabió de 1x0,6x0,45

B435B1A0

M3

Elements de subestructura amb fusta de pi flandes primera qualitat, acabat ribotat, de seccions
....... i llargaries variables preparades a taller i ajustades en obra, fusta tractada amb sals en
autoclau, amb un nivell de penetració np 3 (une-en 351-1)

B43GFLIR

M3

B43ZB000

25,00000

€

1.600,00000

€

50,00000

€

45,00000

€

800,00000

€

Element de fusta de iroko laminada estructural, de secció 140 x 360 i llargària fins a 5 m.

1.800,00000

€

M3

Part proporcional de peces especials per encaix i suport entre cabirons i bigues de fusta,

150,00000

€

B7B1ANTI

M2

Lamina antiarrels

3,00000

€

B9Q1BIRO

M3

Fusta per a paviment iroko, certificada conforme a la bona gestió en origen, en formats d'escairada
de 22 x 90 mm i llargaria variable, amb longuituds no inferiors a 1,2 m en un percentage inferior al
5%

1.600,00000

€

BABGA5BB

U

Bastiment i porta d'acer amb bastiment de tub 80.50.4 i lameles amb perfils lamintas l cde dimensió
50.50, ada 35 mm. muntada i galvanitzada en calent, inclos reforç, pany i clau companyies

850,00000

€

BB1528E1

M

Barana acer inox aisi 316 sense brèndoles i segons planosl de projecte

240,00000

€

BB15UV11

M

Perfil l de 80.40.8 per cantells de paviments amb acer inoxidable austenistic aisi 316

45,00000

€

BFWBCM01

U

accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior,
metàl·lics, per a connectar a pressió

34,00000

€

BHNHMILE

U

Llumenera mini led ip67, de fins a 35 mm de diàmetre per encastar en paviment, acer aisi 316, per
ambient marí.

35,00000

€

BJM1VC04

U

Comptador d'aigua per velocitat de llautó, amb raig multiple, per reg 1 1/2´´

368,26000

€

BJMZUZ40

U

Drets d'escomesa per cabals igauls a 10m3/h fins a menys de 16 m3/h

2.318,25000

€

BJMZUZ41

U

Ramal d'escomesa 60 mm

695,50000

€

BJMZUZ42

U

Drets de subminstrament, fiança, import del comptador, quota anual de conservació

463,00000

€

BJSCCM01

U

Sensor de cabal tipus toro, de 2´´

488,90000

€

BQ113352

U

Banc neo liviano de 1,75 m de santa&cole

4.200,00000

€

BQ113353

U

Cadira neo liviano de santa&cole de 0,6 m.

2.000,00000

€

12,70000

€

PBPC.7AA

M3

Recargo por m3 de hormigón bombeado, considerando un servicio de 25 a 50 m3, mediente
autobomba de hasta 32 m de pluma, en un radio de acción máximo de 10 km desde la planta de
palma.

PEAM.3CD

M2

Mallazo electrosoldado me 20x20cm, de diámetros 8-8mm y acero b 500 t.

ZS94BAQU

U

Ancoratge quimic per a fixació de llisto iroko sobre parament de formigó.ancoratges específics per
ambients humids, amb calor i ambient marí. profunditat de 10-15 cm, varlla de 10 mm.

4,81000

€

10,00000

€

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 193

PARTIDES D'OBRA

445R21A1

M2

Reparació de fissura de mur de formigó armat,
escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals i
amb raig de sorra, passivat d'armadura i imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de
resines epoxi, restitució de la part afectada amb
morter polimèric de reparació, i càrrega manual de
runa sobre contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

211,80

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
K2R540E0

M3

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

0,050

x

22,61000 =

1,13050

K45RDR50 Dm3

Restitució de volum en estructures de formigó amb
morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm

36,000

x

5,33071 =

191,90556

K45RA011

M

Repicat puntual d'element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor

4,000

x

1,02039 =

4,08156

K45RC000

M

Passivat d'armadura amb dues capes de morter
polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de
ciment i resines epoxi

1,200

x

10,06356 =

12,07627

K45RB020

M

Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada
amb mitjans manuals i amb raig de sorra

0,300

x

8,69965 =

2,60990

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

211,80379

211,80379
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-1

445RB1A1

M2

Reparació de fissura de mur de formigó armat, repicat
del formigó de recobriment al llarg de la fissura,
escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals i
amb raig de sorra, passivat d'armadura i imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de
resines epoxi, restitució de la part afectada amb
morter polimèric de reparació, i càrrega manual de
runa sobre contenidor.

211,80379

Rend.: 1,000

Unitats

211,80379

211,80

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
K45RDR50 Dm3

Restitució de volum en estructures de formigó amb
morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm

36,000

x

5,33071 =

191,90556

K45RC000

M

Passivat d'armadura amb dues capes de morter
polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de
ciment i resines epoxi

1,200

x

10,06356 =

12,07627

K45RA011

M

Repicat puntual d'element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor

4,000

x

1,02039 =

4,08156

K2R540E0

M3

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

0,050

x

22,61000 =

1,13050

K45RB020

M

Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada
amb mitjans manuals i amb raig de sorra

0,300

x

8,69965 =

2,60990

Subtotal:

211,80379

211,80379

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 194

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

211,80379
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
44RC1121

M

Reparació de revestiment de cantell de llosana amb
enderroc descobrint els caps dels perfils laminats
existents, raspallat i passivat de perfils laminats
deteriorats, col·locació amb connectors d'acer
inoxidable austenític, fixats amb resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat, tela
metàl·lica de torsió amb acabat galvanitzat i
reintegració del volum amb morter polimèric

211,80379

Rend.: 1,000

212,25

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
K4BRA221

M

Reparació de llosana de perfils laminats, mitjançant
cèrcol perimetral format amb connectors d'acer
inoxidable austenític de 10 mm de diàmetre i 900 mm
de desenvolupament, formant grapa, perforacions
perpendiculars al cantell de 20 mm de diàmetre,
reblertes amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat i 4 barres d'acer
inoxidable austenític de 10 mm de diàmetre

1,850

x

54,86942 =

101,50843

K2148GR1

M3

Enderroc de cantell de llosana de balcó de
l'estructura metàl·lica, de secció de 25x25 cm com a
màxim, descobrint els caps dels perfils laminats
existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

0,065

x

128,83014 =

8,37396

K45RE000

M2

Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

0,250

x

16,67788 =

4,16947

K4D7D500

M2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fusta
de pi, per a llindes de directriu recta

1,000

x

29,11406 =

29,11406

K4D8D500

M2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

0,500

x

29,00406 =

14,50203

KB1R133E

U

Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a
llosana, amb retallats, raspallats i passivats amb 2
capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió, de
ciment i resines epoxi

1,000

x

7,57362 =

7,57362

K4DMM120 M

Motlle de poliestirè per a motllura de 20 kg/m3 de
densitat, de 25x25 cm2 de secció aparent, com a
màxim, per a deixar el formigó vist, col·locat sobre
encofrat

1,000

x

14,56098 =

14,56098

K8741120

M2

Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació st 2 segons la
norma une-en iso 8501-1, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

0,462

x

14,14606 =

6,53548

K874SE00

M2

Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat
previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment

0,462

x

34,33033 =

15,86061

K8Z1A2K5

M2

Armadura per a arrebossats amb tela metàl·lica
d'acer galvanitzat, de 19 mm de pas de malla i 1 mm
de diàmetre

0,920

x

4,72278 =

4,34496

K45917H4

M3

Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, ha-25/b/20/i de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

0,062

x

91,97034 =

5,70216

Subtotal:

212,24576

212,24576
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Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

212,24576
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJMZUZ93

U

Subminstrament i col·locació dins d'arqueta de brides
i vàlvula antiretorn metàl·liques per escomesa de 10
m3/h, de 10 bar

212,24576

Rend.: 1,000

Unitats

130,78

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013J000

H

Ajudant lampista

1,000 /R x

19,82000 =

19,82000

A012J000

H

Oficial 1a lampista

1,000 /R x

23,11000 =

23,11000

Subtotal:

42,93000

42,93000

Partides d'obra
FN819324

U

Válvula de retención de clapeta con rosca, de
diámetro nominal 2´´, de 10 bar de pn, de bronce,
precio alto y montada en arqueta de canalización
enterrada

1,000

x

87,41720 =

Subtotal:

87,41720

87,41720

87,41720

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,42930

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

130,77650
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

130,77650

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

3. PLÀNOLS
01

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

02

ESTAT ACTUAL – Zona d’intervenció

03

TOPOGRÀFIC

04.1

PROPOSTA GENERAL

04.2

PROPOSTA – Entrada local

04.3 PROPOSTA – Entrada local cotes
04.4

PROPOSTA - Embarcador

05.1

PAVIMENTS DE FUSTA – Subestructura existent

05.2

PAVIMENTS DE FUSTA – Subestructura nova de fusta

05.3

PAVIMENTS DE FUSTA – Detalls_1

05.4

PAVIMENTS DE FUSTA – Detalls_2

05.5

FUSTA PERIMETRAL – Detalls

06

ACCESSIBILITAT

07.1

MOBILIARI – Ancoratge mobiliari

07.2

MOBILIARI – Barana

07.3

MOBILIARI – Detalls rampa accessible
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PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.

Situació

ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

PLÀNOL NÚM.

Novembre 2019

Situació i emplaçament

01

Renovació dels paviments de fusta de l’entorn de l’estany del Parc de la Solidaritat
UBICACIÓ
El Prat del Llobregat

A3 1/1000

LLEGENDA
Zona d'intervenció

PONT

PORXO

LOCAL

a.p.

ESTANY

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.

ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Estat actual
Zona d'intervenció

PLÀNOL NÚM.

Renovació dels paviments de fusta de l’entorn de l’estany del Parc de la Solidaritat
UBICACIÓ
El Prat del Llobregat

A3 1/400

02

PONT

PORXO

LOCAL

a.p.

ESTANY

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
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ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Estat actual
Plànol Topogràfic

PLÀNOL NÚM.

Renovació dels paviments de fusta de l’entorn de l’estany del Parc de la Solidaritat
UBICACIÓ
El Prat del Llobregat

A3 1/250

03

LLEGENDA
Paviment de Iroko
Bancs desplaçats

PORXO

Bancs existents
Vorada de formigó

Arbre existent
LOCAL

ESTANY

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.

ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Proposta
Planta general

PLÀNOL NÚM.

Renovació dels paviments de fusta de l’entorn de l’estany del Parc de la Solidaritat
UBICACIÓ
El Prat del Llobregat

A3 1/250

04.1

PORXO
P= 12 %

P= 2%

3
2
1

LOCAL

3

2

1

P= 9,2 %
2
1

P= 8%

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

ta

Banc fus

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.

ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Proposta
Planta entrada local

PLÀNOL NÚM.

Renovació dels paviments de fusta de l’entorn de l’estany del Parc de la Solidaritat
UBICACIÓ
El Prat del Llobregat

A3 1/100

04.2

LOCAL

3,55

22
3,

0,52

1,50

1

3

1,6

1,2

0,14

1,3

7

1,16

0,1

80
2,

0

1,2

0
1,08

1,63
1

0,4

0,38

1,80

1,50

3,00

1,50
3,87
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DIRECTOR DE PROJECTE
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TÍTOL DEL PROJECTE
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ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Proposta
Planta entrada local - Cotes

PLÀNOL NÚM.

Renovació dels paviments de fusta de l’entorn de l’estany del Parc de la Solidaritat
UBICACIÓ
El Prat del Llobregat

A3 1/50

04.3

38

6

38

6

38

6

38

6

38

6

38

6

29

8

46,5

8

Paviment Iroko 90x22 mm
A'

Llates de pi al autoclau 60x90 mm

29

Xapa d'acer existent 75x5 mm
UPN 100 existent

B'

Secció A-A' E=1/20

A

36

36

36

B

Planta E=1/50

Paviment Iroko 90x22 mm

15,5

Contrapetja Iroko

Secció B-B' E=1/20

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.

ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Proposta
Escales embarcador
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A3 - Indicada

04.4

PORXO

LLEGENDA
UPN 100 existent
IPN 120 existent

LOCAL

Pilar existent de
formigó Ø25 cm

a.p.

ESTANY

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.

ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Paviment de fusta
Planta general - Subestructura existent
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A3 1/200

05.1

LLEGENDA
UPN 100 existent

Noves llates 60x90 mm
de pi al autoclau

A'

A'

IPN 120 existent

Pilar existent de
formigó Ø25 cm
B

B'

Mur de

A

A

0,38

B'

formig
ó

Mur de

formig
ó

Subestructura metàl·lica existent

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

Subestructura nova de fusta

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.

0,06

B

ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Paviment de fusta
Subestructura nova de fusta
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05.2

PAVIMENT DE FUSTA DE IROKO ENTORN ESTANY
Secció A-A' E=1/20

Paviment Iroko 90x22 mm

Secció B-B' E=1/10

Llates de pi al autoclau 60x90 mm
Junta paviment
Xapa d'acer existent 75x5 mm
2,2

Paviment Iroko 90x22 mm
Llates de pi al autoclau 60x90 mm

29

9

Folre lateral Iroko 22 mm

3

UPN 100 existent

10

UPN 100 existent

IPN 120 existent
25

30

Nota: Acotat en cm

ACOBLAMENT DE LES LLATES MITJANÇANT ESTREPS, SIMPSON STRONG-TIE:

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.
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N

DATA

NOM DEL PLÀNOL
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Paviment de fusta
Detalls_1
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05.3

PAVIMENT DE FUSTA DE IROKO PORXO I TERRASSA BAR
Secció C-C' E=1/10
Paviment Iroko 90x22 mm
2,2

Llates de pi al autoclau 60x90 mm

9

Toc de formigó 0,3x0,3m
Sauló

Rasa drenant amb
geotextil i graves 20/40mm

20

15

30

Solera de formigó HA-25/B/IIa
amb malla electrosoldada

Cota lamina aigüa
80

Tub dren Ø90 mm

20

Secció D-D' E=1/10
C
C'

Paviment Iroko 90x22 mm
Llates de pi al autoclau 60x90 mm
IPN 120 existent
≥ 35

Mur existent
Tub dren Ø90 mm
Nivell aigüa
segons sobreeixidor

D'

1%

D

1%

30

Planta E=1/150

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

Nota: Acotat en cm

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.
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N
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Paviments de fusta
Detalls_2
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05.4

FUSTA PERIMETRAL ESTANY

Alçat

Secció
Fusta de Iroko reaprofitada de paviment
existent de la terrassa o entorn llac

2

10

Cargol acer inox. cap rodó A4

2

5

AIGÜA

Mur existent

H variable
en funció
de la pendent

75

≈ 75 (variable)

10

Nota: Acotat en cm

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE
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Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.
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Detalls
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05.5

PORXO

0

Ø1,50

2,2

1,23

P= 12 %

3,6

5

P= 2%

3
2
1

LOCAL

3

Ø1,50

35

1,

1,50

P= 8%

Ø1,50

2

1

P= 9,2 %
2
1

ta

Banc fus

1,50

3,87
1,95

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

0,30

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.

ESCALES

N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Accesibilitat
Planta entrada local
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06

ANCORATGE BANCS I PEDALS EXISTENTS

Mobiliari existent
Cargol acer inox.
Junta de neoprè
Volandera gran
galvanitzada

Alçat frontal

Alçat lateral

ANCORATGE EMBARCADER

Mobiliari existent
Cargol acer inox.

Alçat

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

Planta

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.
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N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Mobiliari
Ancoratge mobiliari existent
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07.1

0,06
0,05 0,05

Passamà acer
inox. Ø50mm

0,25

Muntants acer
inox. 40.10

0,10

0,65

Sòcol de fusta
de Iroko
e=22mm

Secció E=1/20

Alçat E=1/20

4,93

5,46

B

0,40

A

5,69
A'

B'

Planta =1/20

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.
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N
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Mobiliari
Barana rampa accesible
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07.2

DETALLS RAMPA DE FUSTA

10

Paviment Iroko 90x22 mm

8

h variable ≤ 33

10

Sòcol d' Iroko

Llates de pi al autoclau 60x90 mm

Muret de bloc de formigó e=20 cm

40

HA-25/P/20/IIa

Ancoratge barana sota paviment
E=1/5

e d8 c/25 cm
4d10

40
Detall A-A'
E=1/10

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.

Detall B-B'
E=1/10

ESCALES

N

Nota: Acotat en cm

DATA

NOM DEL PLÀNOL

Novembre 2019

Mobiliari
Detalls rampa accesible
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07.3

Iluminació existent

Iluminació proposta
GEA Led Signaling Mini de LEDS C4
Ø 28 mm Ref: 55-9795-CA-CL

PROMOTOR

DIRECTOR DE PROJECTE

Ajuntament del Prat de Llobregat

Xavier Lòpez

Manteniment i serveis

TÍTOL DEL PROJECTE

REDACTORS
Fernando Benedicto, Arq. Tec.
Carla Balsalobre, Arq. Tec.
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N

DATA

NOM DEL PLÀNOL

PLÀNOL NÚM.

Novembre 2019

Iluminació
Paviment terrassa local
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

4. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

B - MATERIALS
B0 -

MATERIALS BÀSICS

B01 - LÍQUIDS
B011 -

NEUTRES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0111100,B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura.
Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin
estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó,
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui
<=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial
en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha
d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos
anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de
l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres
segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS
B031 -

SORRES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0314500,B0310020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge
de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de
residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra,
entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
Pàgina: 2
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freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la
DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats
superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin
de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó
reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita;
V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN
1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H
o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
Pàgina: 3

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que
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es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar
els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres
d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
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- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb
l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús
es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a
màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de
l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha
de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN
1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o
mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de
projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no
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compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè
(UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en
els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar
l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les
mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS
B033 -

GRAVES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0332400,B0330020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra,
entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o
corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en
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què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin
de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó
reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció
del formigó
Designació: d/D - IL - N
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d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita;
V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les
següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la
peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb
la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon
del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN
1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2
serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
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- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats
superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge
d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís
0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció
x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos
de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les
condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es
podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les
condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de
les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i
2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2%
(UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar
els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC
«Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb
l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
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- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el
compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció
de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús
es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a
màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de
l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha
de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN
1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva
execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves
fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.
____________________________________________________________________________
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS
B035 -

PALETS DE RIERA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural.
- Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El granulat ha de tenir forma arrodonida, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme; no ha de tenir
pols, brutícia, argila, margues o altres matèries estranyes. No s'han de descompondre per l'acció dels agents
climatològics. La seva mida ha d'estar compresa entre 16 i 32 mm i ha de formar una capa d'un gruix igual a 5
cm com a mínim. S'ha d'establir el llast de grava adequat en cada part de la coberta en funció de les diferents
zones d'exposició en la mateixa.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de l'origen del material: recepció del informe del jaciment.
- Abans de començar l'obra, o quan hagi canvi de procedència del material, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material, amb una freqüència d'1 cada 10 m3:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Coeficient de neteja (UNE-EN 13043).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS
B037 -

TOT-U
Pàgina: 13

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals,
sòls naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava
natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions
possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on
es col·loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de
grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que
compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.
Composició química:
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte
amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de
demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el
fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a
la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:
- Àrids per a tot-u: < 30
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:
- Àrids per a tot-u: < 35
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
- Fracció 0/4 del material:
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:
- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
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¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
32
¦
88-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
12,5
¦
52-76
60-86
47-78
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-45
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda
pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de
la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos
para uso en capas estructurales de firmes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN
13242.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
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- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).
- Referència a la norma EN 13242.
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors
al màxim acceptat en la fórmula de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres,
segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de
la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació i caracterització del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A
de la UNE-EN 933-9.
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es
podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades a cada assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.
____________________________________________________________________________
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS
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 ús i els que es defineixin a la partida
d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 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 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
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Índex CBR (UNE 103502):
- Nucli o fonament de terraplè

>= 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: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada
durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs
d'identificació del material:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)
- Matèria orgànica (UNE 103204).
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a
referència al control de compactació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 -

CIMENTS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
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B0511401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua,
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència
i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o
un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els
nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom
(VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents
en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació
del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades
al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de
les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb
l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir
els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN
197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de
ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN
413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992,
de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos
(RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE
CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
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fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de
productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades
atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe
resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació
de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o
documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i
classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs
d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
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Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret
1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements
del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual
per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de
ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics,
mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els
requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant,
que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat
A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre
dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les
dues mostres són satisfactoris.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 -

CALÇS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci
amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
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Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada
a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN
459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics
que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les
seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de
calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades
pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la
fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la
homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de calç
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors
declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions
exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es
realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un
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període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions
atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els
següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per
realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant
almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho
sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o
aglomerat.
____________________________________________________________________________
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LLIGANTS HIDROCARBONATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses
- Betum asfàltic
- Betum modificat amb polímers
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i
eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o
d'asfalts naturals, soluble en toluè, i amb viscositat elevada a temperatura ambient.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original
mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules: Polaritat positiva
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o
betums oxidats.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent
format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
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B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
P: Nomès si s'incorporen polímers.
F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.
C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-EN
13075-1.
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:
- ADH: reg d'adherència
- TER: reg termoadherent
- CUR: reg de curat
- IMP: reg d'imprimació
- MIC: microaglomerat en fred
- REC: reciclat en fred
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808:
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5 ¦
¦UNE-EN 13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦ UNE-¦U¦
Assajos sobre l'emulsió original
¦
¦tiques
¦ EN ¦ ¦
¦
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦
¦Índix
¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170
¦
¦Trencament
¦ -1 ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contingut
¦1428 ¦%¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦48-52
¦58-62 ¦58-62 ¦
¦lligant(aigua)¦
¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=10,0 ¦5-15
¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦
¦destil·lació ¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Temps fluèn- ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70 ¦15-70
¦15-70 ¦15-70 ¦
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1 ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Residu tamís ¦1429 ¦%¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1
¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦
¦(tamís 0,5 mm)¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació ¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Adhesivitat
¦13614¦%¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5
¦
¦13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦UNE- ¦ U ¦
Assajos sobre lligant residual
¦
¦tiques
¦EN
¦
¦
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
Pàgina: 27

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=50
¦<=330 ¦<=330 ¦<=330 ¦<=100 ¦<=330
¦25ºC
¦
¦
¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦
¦
¦
- ¦>300
¦>300
¦
- ¦
¦
¦15ºC
¦
¦
¦
¦
¦
¦Class10¦Class10¦
¦
¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦segons UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=220 ¦<=50
¦<=220 ¦<=220 ¦<=270 ¦<=100 ¦<=220
¦25ºC
¦
¦
¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament
¦13075-1¦
¦70-155
¦70-155
¦110-195
¦
¦
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦
%
¦58-62
¦58-62
¦58-62
¦
¦per contingut d'aigua ¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut fluid.
¦ 1431 ¦
%
¦<=2,0
¦<=2,0
¦<=2,0
¦
¦destil·lació
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència
¦ 12846 ¦
S
¦40-130
¦40-130
¦15-70
¦
¦(2 mm, 40ºC)
¦ -1
¦
¦Classe 4 ¦Classe 4 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu tamís
¦ 1429 ¦
%
¦<=0,1
¦<=0,1
¦<=0,1
¦
¦(per tamís 0,5 mm)
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la
¦ 12847 ¦
%
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació (7D)
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Adhesivitat
¦ 13614 ¦
%
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦
¦Clase 3
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=330
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 7 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=35
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 8 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦

¦

¦
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¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦
DV
¦>=50
¦>=50
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 1 ¦Classe 5 ¦Classe 5 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=220
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=43
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦>=50
¦
DV
¦
DV
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 1 ¦Classe 1 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
DV: Valor declarat per el fabricant.
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi
escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:
- Convencionals, segons UNE-EN 12591.
- Durs, segons UNE-EN 13924.
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos nombres representatius de la
seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el
següent format: P.mín/P.màx.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre nombres, els
dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per
una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), representatius del rang del punt de
reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: MG
P.mín/P.máx-R.mín/R.máx.
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
- R.mín: Punt de reblaniment mínim.
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:
- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2:
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals
+----------------------------------------------------------------------+
¦Característiques
¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Penetració a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC
¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ %
¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ %
¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37 ¦
¦UNE-EN
¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦
¦Índex de Penetració
¦ 13924 ¦ ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦
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¦
¦ Annex A¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt fragilitat Fraass
¦ 12593 ¦ ºC
¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt inflam.vaso abert
¦ISO 2592¦ ºC
¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Solubilitat
¦ 12592 ¦ %
¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau
+----------------------------------------------------------------------+
¦Característiques
¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦
¦
¦
¦
¦
¦
59/69 ¦
54/64 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Penetració a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 15-25¦
35-50 ¦
50-70 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC
¦ 60-76¦
59-69 ¦
54-64 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ %
¦ <=0,5¦
<=0,5 ¦
<=0,5 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ %
¦ >=55 ¦
>=50
¦
>=50
¦
¦UNE-EN
¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=10 ¦
<=10
¦
<=10
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦ De+0,1 ¦ De+0,1 ¦
¦Índex de Penetració
¦ 13924 ¦ ¦a +0,7¦ a +1,5 ¦ a +1,5 ¦
¦
¦ Annex A¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt fragilitat Fraass
¦ 12593 ¦ ºC
¦ TBR ¦
<=-8
¦
<=-12 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt inflam.vaso obert
¦ISO 2592¦ ºC
¦ >=245¦
>=235 ¦
>=235 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Solubilitat
¦ 12592 ¦ %
¦>=99,0¦ >=99,0 ¦ >=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
TBR: S'informarà del valor.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més
polímers orgànics.
Es consideraran també com betums modificats:
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel.
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a
l'obra.
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres.
Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per
una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el punt de reblaniment segons l'UNE-EN
1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al
final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
- (-): Punt de reblaniment.
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:
- PMB 10/40-70
- PMB 25/55-65
- PMB 45/80-60
- PMB 45/80-65
- PMB 45/80-75
- PMB 75/130-60
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 14023
¦
PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦
¦
¦
10/ ¦ 25/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦
75 ¦
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¦
¦ 40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦
Assajos sobre el betum original
¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦Penet.a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt reblan.
¦ 1427 ¦ ºC
¦ >=70 ¦ >=65 ¦ >=60 ¦ >=65 ¦ >=75 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Cohesió. Força ¦13589 ¦j/cm2 ¦ >=2 ¦
>=2 ¦ >=2 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=1 ¦
¦ductilitat
¦13703 ¦
¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC
¦ <=-5 ¦ <=-7 ¦ <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup 25ºC
¦13398 ¦ %
¦ TBR ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >=80 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Esta¦Difer. ¦13399 ¦ ºC
¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=13 ¦ <=13 ¦
¦(*)
¦penet. ¦ 1426 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt
¦ ISO ¦ ºC
¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦
¦d'inflamació
¦ 2592 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦
¦
¦
¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦Canvi de massa ¦12607 ¦ %
¦ <=0,8¦ <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Penet.reten
¦ 1426 ¦ %
¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60¦ >=60 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Increm.punt
¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=8 ¦ <=8 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Dismin.punt
¦ 1427 ¦ ºC
¦
<=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
<=5 ¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
¦ <=5 ¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.
TBR: S'informarà del valor.
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació:
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC.
- T < 180ºC per a la resta.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les
comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent,
es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui
oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes
abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de
mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred,
es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar
la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans
pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera
que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats a llocs
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visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la
temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendre
mostres.
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i
proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al
seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de
mostres.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans
pneumàtics o mecànics per al seu transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i aïllades
tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps màxim
d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge.
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els
mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització.
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb
sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
EMULSIÓ BITUMINOSA:
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas
catiónicas.
BETUM ASFÀLTIC:
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para
pavimentación.
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes
especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados
con polímeros.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics durs:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics multigrau:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent.
L'albarà ha d'incloure:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta.
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- Quantitat subministrada.
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat.
- Nom i direcció del comprador i destí.
- Referència de la comanda.
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Símbol del marcatge CE.
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.
- Nombre de referència de la declaració de prestacions.
- Referència a la norma europea corresponent:
- Emulsions bituminoses: segons EN 13808.
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924.
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades
de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a
la norma UNE-EN 13808:
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons
UNE-EN 13074-2:
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426).
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN
1427).
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a
la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023:
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN
13924-2).
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al envelliment, segons
UNE-EN 12607-1):
- Penetració retenida, segons UNE-EN 1426.
- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.
- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats amb
polímers.
- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb polímers.
- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.
El subministrador haurà d'aportar informació sobre:
- Temperatura màxima d'escalfament.
- Rang de temperatura de la mescla i compactació.
- Temps màxim d'emmagatzematge.
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a
l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport i
emmagatzematge.
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció:
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el
Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.
Control addicional:
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb
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una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i
composició d'emulsió o lligant.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control en el moment d'utilització:
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o
termoadherents:
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
Control a l'entrada del mesclador:
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o sobre el
fabricat en obra:
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.
Control a l'entrada del mesclador:
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció:
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al
tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a
realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control en el moment d'utilització:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- Quantitat de 30 t.
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al
tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a
realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control addicional:
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:
Control de recepció:
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al
tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en
cas que sigui necessari.
Control a l'entrada del mesclador:
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-

Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t.
2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc
d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en
cas que sigui necessari.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Control de recepció en betums subministrats en cisterna:
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al
tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en
cas que sigui necessari.
Control de recepció en betums fabricats en obra:
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran de la canonada
de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant.
Control a l'entrada del mesclador:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t.
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc
d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en
cas que sigui necessari.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les
especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05A -

BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre
diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius,
utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts
entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o
exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics
o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius
orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a
components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents dades:
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2 minuts ni
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superior a 4 minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com ara àcids
o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada,
com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
Les beurades d'injecció han de complir que:
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada per a
beines horitzontals.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a l'abrasió i
absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
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Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA DE CIMENT:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la
conformidad, clasificación y designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació aplicable dels materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural
(EHE-08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest
per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús
- Àmbit d'aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment i quantitat
d'additiu.
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons
UNE EN 1015-11.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les especificacions
indicades.
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____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

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 l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a
mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre
cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha
emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o
fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat
mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30
de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies
d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
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(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del
formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment
ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), =
0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua
de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
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Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el
ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i
sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes
s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6
sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris
aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu
ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà
l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de
control de com a màxim:
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Volum de formigonament: <= 100 m3
Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i
tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement,
conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les
pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul
a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el
contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut
resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran
les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els
següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos
dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
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-

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop
efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a
cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà
quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest
cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades
del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa
dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se
n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència
de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del
contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova
amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas,
s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs
d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del
lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en
proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
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- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al
tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir
tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva
reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia
del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la
mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant
aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el
camió controlat.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 -

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B065960B,B065960C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret
697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb
les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a
mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
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- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre
cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha
emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o
fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat
mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30
de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies
d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del
formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment
ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), =
0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua
de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe
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d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
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Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el
ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i
sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
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-

Identificació del peticionari
Quantitat de formigó subministrat
Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes
s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6
sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris
aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu
ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà
l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de
control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i
tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement,
conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les
pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul
a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el
contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut
resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la
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realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran
les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els
següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos
dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop
efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a
cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà
quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest
cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
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- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades
del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa
dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se
n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència
de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del
contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova
amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas,
s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs
d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del
lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en
proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al
tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir
tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva
reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia
del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la
mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant
aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el
camió controlat.
____________________________________________________________________________
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B066 -

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER A PRETENSATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret
697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb
les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a
mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre
cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha
emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o
fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat
mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30
de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies
d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del
formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment
ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), =
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0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua
de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
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Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el
ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i
sense haver iniciat l'adormiment.
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Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes
s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6
sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris
aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu
ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà
l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de
control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
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Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i
tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement,
conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les
pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul
a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el
contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut
resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran
les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els
següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos
dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
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Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop
efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a
cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà
quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest
cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades
del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa
dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se
n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència
de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del
contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova
amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas,
s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs
d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del
lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en
proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a
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l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al
tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir
tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva
reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia
del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la
mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant
aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el
camió controlat.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N -

FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B06NN14C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat
del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a
conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó
estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM
II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques
adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les
especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits
químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb
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les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i
sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i
HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència
i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
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- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació
correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa
dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS BÀSICS

B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 -

MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0717000,B0715100,B0710250.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua
forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície
plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures,
utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada
per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
Pàgina: 59

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

-

Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han
de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius
orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el
seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió
millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida,
d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
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Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas),
per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al
valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual
al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima
declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en
pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin
aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest
per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat
(concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT,
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons
les exigències del plec de condicions.
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Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del
morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques
de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE
PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les
condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del
element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.
____________________________________________________________________________
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B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I
BEURADES
B081 -

ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B081C010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el
moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen
modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques,
propietats habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden
ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques
especials.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
- Additius per a formigó:
- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
- Cendres volants
- Fum de silici
- Escòria granulada
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i
que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
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corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel
fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
- D >= 1,10: ± 0,03
- D <= 1,10: ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir
les condicions de l'UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte
produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el
comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu
(UNE-EN 12390-3): >= 75%
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.
Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per
objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per
una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu
(UNE-EN 12390-3): >= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del
formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar
considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
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- 1 dia: >= 140%
- 28 dies: >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
- Consistència:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l'addició, no
ha de ser inferior a la consistència inicial
- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
- Contingut en aire <= 2% en volum
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu
(UNE-EN 12390-3): >= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a
funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la
capilaritat.
Característiques essencials:
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu
(UNE-EN 12390-3): >= 85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té
per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida
sigui la mateixa que sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN
12390-3):
- 7 dies: >= 80%
- 28 dies: >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Reducció d'aigua: >= 5%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte
accelerar el procés d'adormiment.
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada
d'additiu.
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les
condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en
relació a la durabilitat de l'obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN
12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
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- 2%: <= 90 min
- 3%: <= 30 min
- 4%: <= 3 min
- 5%: <= 2 min
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIUS PER A MORTERS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el
pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès
de l'enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès d'1 h en repòs: >= A - 3%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de
l'adormiment.
Característiques essencials:
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
Característiques complementàries:
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb
additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant
el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha
d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del
formigó.
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDICIONS:
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició
simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes
del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com
addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o
fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar
el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de
la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades
pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica o per captació mecànica.
Pàgina: 66

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les
característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha
d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar
d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.
Resultats segons la UNE-EN 450-1:
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%
Característiques físiques:
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):
- A 28 dies: > 75%
- A 90 dies: > 85%
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera
l'1%, sense passar del 2,5 %
Toleràncies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3
- Pèrdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%
- Variació de la finor: ± 5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
- Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm
- Índex d'activitat: - 5,0%
FUM DE SILICI:
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la
seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran
puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici.
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin
garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.
Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%
Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum
ESCÒRIA GRANULADA:
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1%
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE
7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de
sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sòdic: <= 10%
- Amb sulfat magnèsic: <= 15%
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
- 20 < alfa <= 40: h < 15%
- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
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+----------------------------------------+
¦ Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦
¦
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¦------------¦---------------------------¦
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¦
¦
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¦
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¦
¦
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¦
40 - 85
¦
¦
0,4
¦
13 - 35
¦
¦
0,16
¦
3 - 14
¦
¦
0,08
¦
1 - 10
¦
+----------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats
per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm
d'amplària.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions
granulomètriques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIUS PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDICIONS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de
conformidad.
ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a morter per a ram de paleta,
- Productes per a formigó:
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- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica
del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal;
també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o
químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador,
on hi ha de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu segons Art. 29.2 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan
garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan
garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
ZA.3
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 934-3
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica
del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal;
també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o
químiques del formigó o morter.
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La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a formigons, morters i pastes:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 450-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 13263-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les
condicions exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha
de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
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Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de
quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs
identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs
identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en
addició de fums de sílice.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el
compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels
elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per
un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article
29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la
norma UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent
certificat de garantia del fabricant.
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats
dels assaigs previs realitzats.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels
elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per
un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article
29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la
norma UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el
compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.
____________________________________________________________________________
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B09 - ADHESIUS
B090 -

ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0907200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser
mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni
dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
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Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic
en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de
fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA
B0A1 -

FILFERROS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de
l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat
per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE
36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
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FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades.
Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
____________________________________________________________________________
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MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA
B0A2 -

TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble)
amb filferros d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- De simple torsió
- De triple torsió
- De teixit senzill de filferro ondulat
- De teixit doble de filferro ondulat
- Amb remat superior decoratiu
S'han considerat els acabats dels filferros següents:
- Galvanitzat
- Galvanitzat i plastificat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions
superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats també han de
complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i
UNE-EN 10245-2.
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles aproximadament
quadrades.
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.
Toleràncies:
- Pas de malla:
- Malla de 25 mm: ± 2,0 mm
- Malla de 40 mm: ± 4,0 mm
- Malla de 45 mm: ± 4,0 mm
- Malla de 50 mm: ± 4,5 mm
- Malla de 60 mm: ± 5,0 mm
- Malla de 75 mm: ± 5,0 mm
- Alçària de la tela:
- Malla de 25 mm: ± 30 mm
- Malla de 40 mm: ± 30 mm
- Malla de 45 mm: ± 30 mm
- Malla de 50 mm: ± 40 mm
- Malla de 60 mm: ± 50 mm
- Malla de 75 mm: ± 60 mm
- Diàmetre del filferro galvanitzat:
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- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons UNE-EN 10218-2
- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons UNE-EN 10218-2
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de forma hexagonal.
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.
Toleràncies:
- Pas de malla: + 16mm, - 4 mm
- Diàmetre del filferro galvanitzat:
- Diàmetre de 2,0 mm: ± 0,05 mm
- Diàmetre de 2,2 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,4 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,7 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre de 3,0 mm: ± 0,07 mm
- Diàmetre de 3,4 mm: ± 0,07 mm
- Llargària de la tela: + 1 m, - 0 m
- Alçària de la tela : ± D (dimensió pas de malla)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado de
simple torsión.
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla
hexagonal de acero para aplicaciones industriales.
ALTRES TELES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi
de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs
de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1)
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO
14713, i així ho certificarà el fabricant
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE-EN ISO 1461
i UNE-EN 10257-1.
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar l'assaig de
gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO
1461, Apartat 5)
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions
Pàgina: 76

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

especificades.
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces
afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions
per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements
rebuts.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA
B0A3 -

CLAUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els
bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE
17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.
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____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA
B0A4 -

VISOS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice
contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en
relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions
superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions
superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA
B0A6 -

TACS I VISOS
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0A62F90,B0A63K00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per
adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes
d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de
l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta
col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS BÀSICS
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B0A - FERRETERIA
B0A7 -

ABRAÇADORES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0A7BB00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a
cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a
cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que
permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part
metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de les parts, mentre que
l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la
pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a
l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació
al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les
dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS BÀSICS

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 -

ACER EN BARRES CORRUGADES
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria
perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en
gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al
llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN
10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb
el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
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- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2
de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb
soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de
l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado.
Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Pàgina: 82

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe
tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a
intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la
informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors,
on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència
mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma
EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental
de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les
especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó
armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà
efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer
subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador,
fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el
seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota
càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per
persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà
una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels
assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada
quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de
producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
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%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres.
Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10,
i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant
la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º,
i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació
en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques
mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques
en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les
comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per
a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no
s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció
sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat,
i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les
característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la
corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres
de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà
que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes
en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les
evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas
que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08.
El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material
sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de
qualitat de producte.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin
resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot
quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés
a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es
compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de
mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques,
es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat
l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que
presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries,
s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la
remesa.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B3 -

MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0B34133.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria
perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en
gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al
llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN
10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb
el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
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Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de
malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació
d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de
diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte
queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i
sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o
filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels
elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)
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- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de
l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado.
Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe
tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a
intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la
informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors,
on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència
mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
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- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma
EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental
de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les
especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó
armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà
efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer
subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador,
fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el
seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota
càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per
persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà
una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels
assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada
quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de
producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres.
Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10,
i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant
la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º,
i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació
en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques
mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques
en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les
comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
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- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per
a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no
s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció
sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat,
i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les
característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la
corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres
de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà
que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes
en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les
evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas
que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08.
El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material
sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de
qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin
resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot
quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés
a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es
compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de
mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques,
es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat
l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que
presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries,
s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la
remesa.
____________________________________________________________________________
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B0D2 -

TAULONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la
fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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LLATES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la
fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PUNTALS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0D62B60.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la
fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
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¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦
5m
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2m
¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦
¦
¦
¦
2,5 m
¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦
¦
¦
¦
3m
¦
1T¦
1 T ¦ 1,6 T ¦
¦
¦
¦
3,5 m
¦
¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m
¦
¦
¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m
¦
¦
¦
¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5m
¦
¦
¦
¦
¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+

¦

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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TAULERS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Angles: ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la
fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
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- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix: <= 3%
- Llargària: <= 0,3%
- Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara: >= 1,40 kN
- Al cantell: >= 1,15 kN
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D8 -

PLAFONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha
de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
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El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels
junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que
no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DF -

ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de
registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva
secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços
propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta
pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.
Toleràncies:
- Fletxes: 5 mm/m
- Dimensions nominals: ± 5 %
- Balcament: 5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni
estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
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Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no
produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència: 380 - 430 N/mm2
Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0DZT006.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les
bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i
no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i
per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests
com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels
mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar
les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la
DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la
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reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir
l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir
per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de
produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles
efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més
desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que
no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
____________________________________________________________________________
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT
B0E2 -

BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0E244L1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de
paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a
edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se
inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants
o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible
revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i
parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 50%
- Alleugerit: <= 60%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís: <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la
categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de
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la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics
distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a
exteriors:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d'encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies
o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin
o s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón
(áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de
hormigón (áridos densos y ligeros).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el
valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió
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declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor
característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques
de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a
compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti
que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades
segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig
segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les
especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es
realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En
cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix
lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
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B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 -

MAONS CERÀMICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de
1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se
inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en
el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i
parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color
uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la
seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics
distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la
categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
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Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un
5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en
aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que
hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres,
fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
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- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el
valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor
característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques
de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti
que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades
segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig
segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la
compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck
= Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres
del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions
exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions
realitzades.
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B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS
B0G1 -

PEDRES NATURALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
- Basàltica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats
provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre: longitud (l), amplada ( b) i
gruix (d).
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà
indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN
1469 i/o UNE-EN 1341.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres: >= 24 kN/m3
- Pedra calcària: >= 20 kN/m3
- Pedra granítica: >= 25 kN/m3
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i
materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per
carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars,
feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.
- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries)
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- Tractament químic superficial
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i
UNE-EN 12372/AC
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies:
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:
- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Llargària < 700 mm : 6 mm
- Llargària => 700 mm : 8 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Llargària < 700 mm : 3 mm
- Llargària => 700 mm : 6 mm
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat T0): Cap requisit per a la mesura del gruix
- Classe 1 (marcat T1):
- Gruix =< 30 mm: ± 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 4 mm
- > 60 mm de gruix: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm: ± 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 3 mm
- > 60 mm de gruix: ± 4 mm
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:
- Cara de textura fina: ± 2 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 3 mm
- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina: ± 3 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 4 mm
- Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina: ± 4 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 6 mm
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN
12057
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma
UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN
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12058 o UNE-EN 12057
Toleràncies:
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:
- 12<E<=15: ±1,5 mm
- 15<E<=30: ±10%
- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80 : ±5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant
declararà les toleràncies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Longitud o amplària nominal en mm.
¦
<600
¦ >=600
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm
¦
±1mm
¦ ±1,5mm ¦
¦ Gruix d'arestes bisellades > 50mm
¦
±2mm
¦ ±3 mm
¦
+---------------------------------------------------------------+
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes)
- Llargada i amplària: ±1mm
- Gruix: ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Toleràncies:
- Gruix nominal E en mm
-12<E<=30: 10%
-30<E<=80: ±3 mm
-E>80: ±5 mm
- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el fabricant
declararà les toleràncies de gruix.
- Planor : <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Llargària o amplària nominal en mm.
¦
<600
¦ >=600
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm
¦
±1mm
¦ ±1,5mm ¦
¦ Gruix d'arestes bisellades > 50mm
¦
±2mm
¦ ±3 mm
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del passador):
- Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola: ±2 mm
- Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix: ± 1 mm (mesurat des la cara exposada)
- Fondària del forat: +3 / -1mm
- Diàmetre del forat +1 / -0,5mm
- Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl·lics a
l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.
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Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que
no es trenquin ni s'escantonin.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O
REVESTIMENTS MURALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR
(UNE-EN 1341):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de
vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel
fabricant:
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1341
- L'ús previst i la descripció de la llosa
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades
per als transports públics, ha de constar a més:
- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular,
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
Pàgina: 107

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc
(per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies
perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la
flexió),
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament
identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament
identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent
informació com a mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos
finals
- Característiques:
- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Densitat aparent
- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS
(UNE-EN 1469):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc
(per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies
perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la
flexió),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament
identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent
informació com a mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos
finals
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Característiques:
- Plaques per a ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l'ancoratge
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat aparent
- Plaques per a ús exterior:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l'ancoratge
- Resistència al glaç / desglaç
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència al xoc tèrmic
- Densitat aparent
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques
de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin a l'obra
es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic UNE-EN 12372
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs):
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373
- Dimensions
- Balcaments
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 peces), es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic (UNE-EN 1936)
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)
- Coeficient de dilatació tèrmica
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Mòdul d'elasticitat
Porositat aparent
Duresa al ratllat (Mohs)
Contingut d'ió sulfat
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
Gelabilitat
Resistència a la flexió
Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:
- Gruix
- Angles
- Planor
- Rectitud d'arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha
de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En
cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del
mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent certificat de
qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests
resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions
sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10
peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS
B0GA -

PEDRA ARTIFICIAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada d'aspecte semblant a la pedra natural, obtinguda per un procés d'emmotllament d'una
mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants.
S'han considerat els tipus de peces següents:
- Placa plana
- Peça de coronament de paret amb 1 o 2 trencaaigües, o amb cantells en escaire
- Peça amb trencaaigües
- Peça amb els cantells en escaire
- Peça en L
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Llis
- Abuixardat
- Rentat a l'àcid
- Polit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes.
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.
L'acabat superficial, polit, abrillantat, abuixardat, etc. ha d'estar fet a fàbrica, i no ha de presentar defectes
superficials (taques, escantonaments, esquerdes, etc.).
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Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares.
Toleràncies:
- Dimensions: ± 4 mm
- Fletxa de les arestes: ± 0,1%
- Planor: ± 2 mm
- Balcaments: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, les dades següents:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques
de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin a l'obra
es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373
- Dimensions
- Balcaments
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha
de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En
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cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del
mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B4 -

MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z -

PLANXES I PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B44Z50B6,B44Z5011.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0,
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR,
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,
segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,
segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica
S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la
corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer
utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions
tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i
PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer
utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de
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subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer
utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques
de subministrament del producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN
10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació
ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN
287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de
soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat
de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al
soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les
toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en
cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans
de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un
raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4
del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77
de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament
quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material
no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no
s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les
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martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar
seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de
l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del
cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma
següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que
proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat
10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria
civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més
peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos
forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques
particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces
armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al
"collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament
començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat
per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat
mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament
quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material
no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no
s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les
martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
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- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al
producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el
temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert
temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la
zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no
s'hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb
diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones
técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano
fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias
dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
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* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS
D'ACER BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable,
la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció
transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o
sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat
per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el
capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent
informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el
marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que
permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament
aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques
de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
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Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim
sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida
(UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461,
UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció
(UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada
(UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la
norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts
a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex
A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la UNE
10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així
com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1
seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats
adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no
imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria
d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons
UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats
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(dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça
incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les
unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la
soldadura.
____________________________________________________________________________

B4 -

MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B4L -

ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES

B4LM -

PLANXES D'ACER PER A SOSTRES COL·LABORANTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Semiplaca grecada d'acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, obtinguda a partir d'una banda d'acer laminat
en fred en procés continu.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de les plaques
subministrades.
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no
s'admet la presència de rebaves del laminat, la discontinuïtat en el recobriment del galvanitzat, ni les
superfícies deteriorades, els guerxaments, ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o
el seu aspecte exterior.
La cara superior de la placa ha de tenir la superfície amb ressalts, realitzats durat el procés d'estampació de la
placa, per augmentar l'adherència amb el formigó.
La forma i dimensions de la secció de la semiplaca han de ser les especificades en els plànols i en les
prescripcions tècniques particulars del projecte.
Tipus d'acer (UNE-EN 10326): FeE320G
Límit elàstic: >= 320 N/mm2
Tipus de galvanitzat (UNE-EN 10326): Z-275
Mòdul resistent:
- i/vi: >= 23,02 cm3/m
- i/vs: >= 28,03 cm3/m
Toleràncies:
- Amplària: + 5 mm, - 0 mm
- Llargària: + 3% - 0%
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
- Gruix: ± 0,15 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Sobre una base plana, amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les
condicions exigides.
Emmagatzematge: Sobre una base plana i rígida per evitar deformacions. A cobert i amb suficient ventilació,
protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre impactes. No han d'estar en contacte
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques
de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha
de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En
cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del
mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B6 -

Familia 6

B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6A1 -

REIXATS METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils i malla electrosoldada d'acer que formen el reixat.
S'han considerat els tipus següents:
- D'acer galvanitzat
- D'acer pintat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fabricada per soldadura de resistència elèctrica practicada a cada punt d'intersecció entre
els filferros longitudinals i transversals.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.
La unió entre els perfils i la del bastidor amb el pal cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet la unió amb visos autoroscants, sempre que el perfil porti plecs, fets especialment per a allotjar la
rosca del vis.
Resistència a la tracció dels filferros longitudinals i transversals: >= 350 N/mm2 i <= 950 N/mm2
Dispersió de la resistència a la tracció dins de qualsevol lot: <=200 N/mm2.
Toleràncies:
- Llargària dels perfils: ± 1 mm
- Gruixos: ± 0,5 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió dels perfils: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
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-

Angles: ± 1 mm
Dimensions de la malla:
- malla 25 mm: ± 2,0 mm
- 25 mm < malla <= 50 mm: ± 3,0 mm
- 50 mm < malla <= 75 mm: ± 4,0 mm
- malla > 75 mm: ± 5,0 mm
- Diàmetre dels filferros: han de complir les toleràncies de l'UNE-EN 10218-2
REIXAT D'ACER GALVANITZAT:
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
REIXAT D'ACER PINTAT:
Ha d'estar protegit amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar
en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 10223-4:1999 Alambre de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 4: Malla
electrosoldada.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha d'acompanyar el subministrament del material amb el corresponent certificat de qualitat on es
garanteixin les condicions exigides al plec i, com a mínim:
- Diàmetre dels filferros i dimensions de la malla, segons UNE-EN 10218-2 i UNE-EN 10223-4.
- Característiques mecàniques del filferro, segons UNE-EN 10218-1
- Composició química de la colada d'acer.
- Qualitat del zenc i massa del recobriment UNE-EN ISO 1461
- Comprovació de la uniformitat del recobriment UNE 7183
Els assaigs que recolzen aquest certificat hauran de correspondre al lot de subministrament i estar realitzats
per un laboratori acreditat.
OPERACIONS DE CONTROL:
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi
de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Sempre que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de
comprovació de les característiques mecàniques del filferro. UNE-EN 10218-1
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO
14713, i així ho certificarà el fabricant
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, i amb els criteris de les normes UNE-EN 10223-4
(malles electrosoldades), UNE-EN 10223-5 (malles nuades), i UNE-EN 10223-6 (malles de simple torsió).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.
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Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions
especificades.
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces
afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions
per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements
rebuts.
____________________________________________________________________________

B6 -

Familia 6

B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6AZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat.
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca mòbil de malla metàl·lica
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PORTA DE PLANXA:
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes
d'apertura.
DAU DE FORMIGÓ:
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.
PAL DE PLANXA:
Toleràncies:
- Alçària: ± 1 mm
- Diàmetre: ± 1,2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PAL O PORTA DE PLANXA:
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar
en contacte amb el terra.
DAU DE FORMIGÓ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7B - GEOTÈXTILS
B7B1 -

GEOTÈXTILS

B7B151E0 -

GEOTÈXTIL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B7B151E0I5UN.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant
punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des
de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma
corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica):
F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S,
F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
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corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotèxtils:
- Característiques essencials:
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i
fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
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- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció relaxació de tensions (STR):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Retenció del betúm: (UNE-EN 15381)
Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les especificacions addicionals
per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim
de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones
ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la
erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles
y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos
sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores de residuos líquidos.
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:
- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora
- Dates de subministrament i de fabricació
- Quantitat que es subministra
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat
- Nom i adreça del comprador i del destí
- Referència de la comanda
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la documentació de
acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o normes UNE-EN sota les que s'hagi fet
marcatge.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a
mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot
disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assajos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb
el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assajos o
rebuig del lot).
____________________________________________________________________________
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B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -

MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J1 -

MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern
- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a 500 mm
d'amplària, per a junt intern de treball o dilatació
- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern
- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació extern
- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern
- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern
- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o extern
- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a l'exterior
- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un recorregut
màxim de 30 a 100 mm, per a junt de dilatació extern
- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380 mm, per a
junt de dilatació extern
- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de dilatació extern
- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres defectes.
Característiques morfològiques:
+--------------------------------------------------------------+
¦Material
¦Forma
¦ Amplària ¦ Gruix
¦
¦del junt
¦
¦del perfil ¦ (mm)
¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦Elastomèric ¦Ànima circular
¦ 200-250 ¦ >= 9
¦
¦
¦
¦ 300
¦ >= 10
¦
¦
¦
¦ 350-400 ¦ >= 12
¦
¦
¦
¦ 500
¦ >= 13
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima circular amb
¦ 300-350 ¦ >= 10
¦
¦
¦xapa d'acer
¦ 400
¦ >= 11
¦
¦
¦
¦ 500
¦ >= 12
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima quadrada
¦ 250-500 ¦ >= 6
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima plana per a
¦ 150-230 ¦ >= 7
¦
¦
¦junt de treball intern¦ 250-350 ¦ >= 8
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima plana per a
¦ 250-500 ¦ >= 6
¦
¦
¦junt de treball extern¦
¦
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima plana amb xapa ¦ 270
¦ >= 7
¦
¦
¦d'acer
¦ 310
¦ >= 8
¦
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦PVC
¦Ànima oval
¦ 100
¦ >= 2; 2,5
¦
¦
¦
¦ 150-190 ¦ >= 2,5; 3,5 ¦
¦
¦
¦ 240
¦ >= 3; 4
¦
¦
¦
¦ 320-350 ¦ >= 3,5: 4,5 ¦
¦
¦
¦ 500
¦ >= 4; 6
¦
¦
¦-----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima omega
¦ 250
¦ >= 3; 5
¦
¦
¦
¦ 350
¦ >= 4; 6
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
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¦
¦Forma d'U
¦ 45-60/30 ¦ >= 4; 4,5
¦
¦
¦
¦
50/20 ¦ >= 3,5; 4
¦
¦
¦
¦
60/50 ¦ >= 4,5; 5
¦
¦
¦
¦ 95-130/30 ¦ >= 5; 6
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima plana o qua¦ 150
¦ >= 2,5; 3,5 ¦
¦
¦drada per a junt
¦ 190
¦ >= 2,5; 4
¦
¦
¦intern
¦ 240
¦ >= 3; 4
¦
¦
¦
¦ 320-350 ¦ >= 3,5; 5
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima plana ó qua¦ 190
¦ >= 2,5; 3,5 ¦
¦
¦drada per a junt
¦ 240-320 ¦ >= 3; 4
¦
¦
¦extern
¦ 250
¦ >= 4; 5
¦
+--------------------------------------------------------------+
Característiques físiques i mecàniques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Material
¦ Resistència
¦Allargament fins ¦
Duresa
¦
¦
¦ a la tracció
¦ al trencament
¦(unitats Shore A)¦
¦
¦
(N/mm2)
¦
¦
¦
¦------------¦-----------------¦-----------------¦-----------------¦
¦Elastomèric ¦ >=10
¦
>= 380%
¦
57-67
¦
¦PVC
¦ >=12
¦
>= 300%
¦ aprox. 70
¦
¦Metàl·lic
¦ >=100
¦
>= 350%
¦
57-67
¦
¦
¦(ASTM D-412)
¦ (ASTM D-412)
¦(ASTM D-2240)
¦
¦Cautxú
¦
¦
>= 250%
¦
60-70
¦
¦
¦
¦ (ASTM D-412)
¦
¦
+------------------------------------------------------------------+
PERFIL ELASTOMÈRIC:
Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats.
En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i han de portar
una perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué es puguin utilitzar en junts de dilatació o
treball, interns.
Característiques dimensionals:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Forma
¦ Amplària del perfil ¦ Amplària del tub central ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦
¦ Ànima circular ¦ 200 - 400
¦ >= 38
¦
¦
¦---------------------¦---------------------------¦
¦
¦ 500
¦ >= 45
¦
¦
¦
¦ >= 42 (perfil amb xapa
¦
¦
¦
¦ d'acer)
¦
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦
¦ Ànima quadrada ¦ 250, 350, 500
¦ >= 25
¦
¦
¦ 300
¦ >= 30
¦
+------------------------------------------------------------------+
Resistència a l'esqueixament: >= 8 N/mm2
Deformació remanent per tracció: <= 20%
Deformació amb el betum calent: Nul·la
Temperatura d'utilització: Entre -20°C i +60°C
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:
En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular, rectangular, oval o
omega.
Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena.
En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per ambdues cares. En els
perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola cara i l'altra ha de quedar llisa.
El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui utilitzar en junts
de dilatació externs.
Perfil per a junt extern:
+-------------------------------------------------------------+
¦Material
¦Amplària del perfil ¦Alçària de les nervadures¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------------¦--------------------¦-------------------------¦
¦Elastomèric
¦
150-500
¦
>= 25
¦
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¦PVC
¦
190
¦
>= 15
¦
¦
¦
240
¦
>= 17
¦
¦
¦
250
¦
>= 40
¦
¦
¦
320
¦
>= 20
¦
+-------------------------------------------------------------+
PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:
Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent.
Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques compatibles, amb la
franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt.
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió.
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació.
La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia.
Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada per al desglaç de
carreteres.
En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de tenir una
superfície antilliscant.
Característiques dimensionals:
+--------------------------------------------------+
¦ Recorregut màxim ¦ Gruix ¦Amplària del perfil ¦
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
(cm)
¦
¦
¦
¦---------------------¦
¦
¦
¦ mascle ¦ femella
¦
¦-------------------¦--------¦---------¦-----------¦
¦ 30 ¦ sense dents ¦>= 22
¦ >= 15,5 ¦ >= 13
¦
¦ 50 ¦
amb dents ¦>= 33
¦ >= 26
¦ >= 14,5
¦
¦ 50 ¦ sense dents ¦>= 33
¦ >= 21
¦ >= 15,5
¦
¦ 75 ¦
amb dents ¦>= 39
¦ >= 33
¦ >= 19
¦
¦ 75 ¦ sense dents ¦>= 39
¦ >= 25
¦ >= 19
¦
¦100 ¦
amb dents ¦>= 47
¦ >= 41
¦ >= 25
¦
¦100 ¦ sense dents ¦>= 47
¦ >= 29
¦ >= 25
¦
¦150 ¦
amb dents ¦>= 50
¦ >= 57,5 ¦ >= 36
¦
¦200 ¦
amb dents ¦>= 50
¦ >= 75
¦ >= 45
¦
¦250 ¦
amb dents ¦>= 57
¦ >= 91
¦ >= 56
¦
¦300 ¦
amb dents ¦>= 90
¦ >= 92
¦ >= 55
¦
¦400 ¦
amb dents ¦>= 90
¦ >= 102 ¦ >= 65
¦
¦500 ¦
amb dents ¦>= 90
¦ >= 111 ¦ >= 75
¦
+--------------------------------------------------+
Característiques de l'elastòmer:
- Resistència a la tracció (ASTM D 412-87): >= 100 N/mm2
- Allargament fins al trencament (ASTM D 412-87): >= 350%
- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D 2240-91): 57 - 67
- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D 4298): Trencament de l'elastòmer
- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D 395-89): <= 25%
- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D 573-88):
- Duresa, variació: ± 15
- Resistència, variació: ± 15%
- Allargament al trencament, variació: - 40%
- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D 471-79): <= 10%
- Resistència a l'ozó (ASTM D 1149-91): No ha de tenir fissures
Característiques del metall:
- Límit elàstic de l'acer: >= 2350 N/mm2
PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:
El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de secció rectangular
plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha d'estar format per una banda (en
recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes (en recorreguts >= 100 mm) de neoprè armat i una secció
metàl·lica estampida a cada banda.
Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al neoprè.
En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contínua. Ha de dur els retalls necessaris per tal de
permetre els moviments del junt.
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents
atmosfèrics.
La cara exterior ha de tenir un dibuix antilliscant, que faciliti l'evacuació de l'aigua.
Ha de disposar d'un sistema d'ancoratge al taulell per mitja de perns.
Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible:
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- Cautxú cloroprè: > 60%
- Sutge: > 25%
- Material auxiliar: < 15%
- Cendra: < 5%
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:
Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus extrems units
amb membranes flexibles de cautxú de cloroprè.
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents
atmosfèrics.
El perfil de material elastòmers ha d'estar obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. Els
materials per als junts han d'estar fabricats a partir d'un cautxú resistent a l'ozó, i no han de confiar aquesta
resistència a una protecció superficial que pot ser eliminada per abrasió, rentat o altres procediments.
Les condicions geomètriques del perfil i les toleràncies corresponents, es definiran a la documentació tècnica.
En la inspecció visual, les peces no han de presentar porositat, defectes superficials importants, ni irregularitats
dimensionals, en particular sobre la superfície d'obturació.
Resistència a tracció (UNE 53510): >= 12 MPa
Allargament fins al trencament (UNE 53-510): >= 250%
Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511): <= 40%
Duresa. IRHD (UNE 53549): 55 - 60
Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53548):
- Duresa, variació: + 12
- Resistència a la tracció, variació: - 20%
- Allargament fins al trencament, variació: - 25%
Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53558-1): No ha de tenir fissures
Variació de volum en aigua, 7 dies a temperatura ambient (UNE-ISO 1817): 0 a +5 %
PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC:
Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit.
El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als olis i betums i a
temperatures entre -30°C a +120°C.
Amplària total del perfil: 65 mm
PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER:
Adherència amb la xapa d'acer: Trencadura de l'elastòmer
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:
Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C.
PERFIL METÀL·LIC:
Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves condicions.
PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFIL ELASTOMÈRIC:
* DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del material y
ensayos.
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ
* UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas entre bloques
de hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales.
PERFIL DE PVC O METÀL·LIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS DE NEOPRÉ O CAUTXÚ:
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-

Inspecció visual dels perfils en el moment del subministra i recepció del corresponent certificat de qualitat
que garanteixi el compliment de les condicions del plec. En cas de que el material disposi de la Marca
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut,
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils (5 determinacions per a cada mesura).
- Per a cada subministrador i tipus de junt es realitzaran els assaigs d'identificació previstos en les
especificacions en funció de la tipologia del junt.
En els perfils de cautxú s'han de realitzar els assaigs següents (UNE 53628):
- Resistència a la tracció
- Allargament mínim al trencament
- Duresa nominal
- Deformació romanen mesurada al cap de 24 h
- Envelliment al cap de 72 h a 100ºC
- Augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
- Resistència a l'esquerdament per l'ozó d'una mostra de material elastòmer (UNE 53558-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE NEOPRÈ:
- Les provetes s'obtindran de l'article acabat, segons la norma UNE-ISO 23529.
- Si les provetes especificades en algun mètode d'assaig particular, no es poden preparar a partir d'articles
acabats, es prendran de plaques d'assaig de dimensions convenients fabricades a partir del mateix lot de
barreges que el utilitzat per a l'article acabat, en condicions de vulcanització comparables a les de la
producció industrial.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE CAUTXÚ:
- Es seguiran les indicacions que, en cada cas, realitzi la DF
- La presa de mostra es basarà en els criteris de les normes UNE 53628 Elastómeros.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS DE NEOPRÉ O
CAUTXÚ:
- No s'autoritzarà la col·locació del material que no vagi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació.
- En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà sobre dues mostres més
del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els resultats obtinguts compleixin les especificacions.
____________________________________________________________________________

B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -

MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J5 -

SEGELLANTS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B7J500C0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre
materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema
reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs
amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues
d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa,
amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat
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permanent
Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i
elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles
han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla ¦Densitat ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦
¦ a 20°C
¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦
¦
¦ (g/cm3) ¦
¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦
¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦
30%
¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
1,2
¦
5 - 35°C ¦ 15-25%
¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 35°C ¦
25%
¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 40°C ¦ 10-15%
¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils
¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦
10%
¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦
10%
¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla
¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦
¦
¦ la tracció ¦100% d'allargament
¦Shore A ¦
¦
¦
(N/mm2)
¦ (N/mm2)
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra ¦
>= 0,7
¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida
¦
>= 1,6
¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦
>= 2,5
¦
¦
60°
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
>= 1,5
¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent
¦
¦
0,3 - 0,37 N/mm2
¦
¦
¦
¦
¦(polimerització ràpida)¦
¦
¦Poliuretà
¦
¦
1,5
¦
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦
¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i
elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que
vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i
elàstica.
-
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La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica
consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica
elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte
homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a
mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Principal mecanisme d'adormiment
¦
¦
¦---------------------------------------------------¦
¦
DESCRIPCIÓ
¦
Pasta d'assecat
¦ Pasta d'adormiment
¦
¦
¦(en pols o llesta per l'ús)¦
(Només en pols)
¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit
¦
1A
¦
1B
¦
¦Pasta d'acabat
¦
2A
¦
2B
¦
¦Compost mixt
¦
3A
¦
3B
¦
¦Pasta sense cinta
¦
4A
¦
4B
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Penetració a
¦Fluència a 60°C ¦Adherència
¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦
(mm)
¦UNE 104-281(4-4)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú
¦1,35-1,5 ¦
<= 23,5
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
¦asfalt
¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦
¦Asfàltica¦ 1,35
¦
<= 9
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura
ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat
dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció
al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció
al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o
documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es
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garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.
Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran
els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a la norma
UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació
garantint el compliment de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mostres
més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.
-
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MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -

MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se
correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilització amb membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària:
<2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
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Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de
protegir de les gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a tots els usos
¦ Reacció al foc ¦
3/4
¦
¦Material per a
¦que estiguin sotmesos
¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc
¦
Altres
¦
4
¦
¦guix laminat
¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a situacions i usos no ¦
Tots
¦
4
¦
¦
¦contemplats anteriorment
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o
documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________

B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7Z2 -

EMULSIONS BITUMINOSES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució aquosa,
amb un agent emulsionant.
S'han considerat els tipus següents:
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
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Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original
mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
Característiques del residu sec:
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni reemulsificació
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de
bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%
Enduriment: 24h
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca: Total
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca: Insoluble
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de
bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic.
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar
directa.
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les
comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent,
es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui
oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones
asfálticas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat
del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el
compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut es
demanarà al contractista el resultat de l'assaig:
- Residu per destil·lació (NLT 139).
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar l'execució
dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions establertes en el
plec.
____________________________________________________________________________

B8 -

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B83 - MATERIALS PER A APLACATS
B83Z -

MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements següents:
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50
mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs
d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris per la
seva fixació mecànica al parament.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents
(segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la
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següent manera:
- L'expressió "perfilería metálica"
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l'ala i l'anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana l'extrem
no travat del perfil)
Gruix de la planxa: >= 0,6 mm
GANXO D'ACER GALVANITZAT:
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de garantir
la subjecció de les peces de l'aplacat.
Diàmetre: >= 0,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
PLATINA:
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit
contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.
Límit elàstic de l'acer: 420 N/mm2
Llargària: >= 7 cm
Gruix: >= 0,3 cm
Alçària: >= 2,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, i
perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de
regular la posició dels perfils i els suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques adaptats al tamany de
les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques
¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦
3/4
¦
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¦
¦ cificacions de reacció al foc
¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦
¦ Altres
¦
4
¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots
¦
4
¦
¦
¦ nats anteriorment
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la perfileria de
manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació comercial que acompanya
al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Resistència a flexió, valor declarat
- Reacció al foc, Classe
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFILERIA:
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
GANXO I PLATINA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B8 -

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B86 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS
B863 -

REVESTIMENTS METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en
continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el
cas.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons
- Planxa grecada d'acer galvanitzat
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- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir
les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si
alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions
màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat
per la DF.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.
Tipus d'acer: S235JR
Toleràncies:
- Amplària de muntatge
- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en
llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130
- Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció
- Allargament mínim
- Duresa Brinell
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Llargària
- Amplària
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de
l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
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corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha
de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En
cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del
mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B8 -

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 - MATERIALS PER A PINTURES
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B89ZX000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i
pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç
apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i
pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una
dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del
dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie,
dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades
i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal
barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i
pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni
flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
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- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats
microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins
a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció,
pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
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- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins
a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni
flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni
flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
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- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins
a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins
a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni
flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
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- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
terra. S'ha de preservar de les gelades.

POLIURETÀ, DE
contacte amb el

contacte amb el

contacte amb el

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
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- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques
de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
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- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el
certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
____________________________________________________________________________

B8 -

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA -

MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B8ZAN000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per
una solució de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli
de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o
modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser
barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb
dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de
tensioactius aniònics i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de
resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes
derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel
R.D. 830/2010
Pàgina: 147

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

-

Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
Solució de silicona
Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius
modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades,
que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o
modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la
lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir
bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resistència química:
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- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02
26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni
flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):
>= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
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IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de
fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de
fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni
flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i
anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min
-4h
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- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les
superfícies poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques
de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
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- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el
certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha
de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
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B96 - MATERIALS PER A VORADES
B961 -

PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que
delimita.
S'han considerat les vorades dels materials següents:
- Pedra granítica
- Pedra de marès
S'han considerat les formes següents:
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- Recte
- Corba
- Peces especials per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la
inferior ha d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i
UNE-EN 12372/AC
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
- Amplària:
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
- Entre dues cares texturades: ± 3 mm
- Alçària Classe 1 (marcat H1):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Alçària Classe 2 (marcat H2):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Tallat: ± 5 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Tallat: ± 2 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
- Tall en brut:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm
- Deformació de la cara superior: ± 10 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm
- Deformació de la cara superior: ± 5 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall
en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:
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El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047)
El nom comercial de la pedra
El nom i la direcció del proveïdor
El nom i la localització de la pedrera
Referència a la norma UNE-EN 1343
Els valors declarats o les classes de marcat
Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc.
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de
vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
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B965 -

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B965A2C0.
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
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fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç; cap
valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN
1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento
nacional a la Norma UNE-EN 1340.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la
flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat,
hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la
Pàgina: 155

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

flexió
Referència a la norma UNE-EN 1340
A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **.
** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i
recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar
els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat
del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339,
UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que
no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del
plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si
continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les
condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.
-
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B96 - MATERIALS PER A VORADES
B96A -

VORADES DE PLANXA D'ACER

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
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No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals
necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm: ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm
- A partir de 25001 mm: ± 10 mm
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que
no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica.
Condiciones técnicas de suministro.
____________________________________________________________________________
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B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B974 -

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara
plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127002): <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció: >= 5 N/mm2
- Dors a tracció: >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127004): Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix: ± 3 mm
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Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:
Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm
Balcaments: ± 0,5 mm
Planor: ± 0,4 mm

± 0,4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del
certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal
de realitzar els següents assaigs:
- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)
- Resistència a flexió
- Estructura
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat
del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que
no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del
plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si
continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les
condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.
____________________________________________________________________________
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B99Z -

MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escocell.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escocell
- Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat
- Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro colat, mecanitzades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Toleràncies:
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte): ± 2 mm
- Balcaments del bastiment o la tapa: ± 3 mm
BASTIMENT:
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat.
Dimensions exteriors del bastiment: Dimensions nominals + 6 mm
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2
TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT:
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina de reforç.
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.
Tipus d'acer: S235JR
Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm
Planxa d'acer desplegat: 60 x 25 x 6 x 3 mm
Càrrega mínima estàtica admissible: >= 5 kN/m2
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2
TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT:
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols.
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt.
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.
Gruix: >= 3 cm
Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm
Resistència a la tracció: >= 160 N/mm2
Resistència a la compressió: >= 550 N/mm2
Resistència a la flexió: >= 340 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys
que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior, de dimensions nominals entre 50 i 300 mm, i
un gruix nominal de 50 mm com a mínim.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o d'altres
defectes.
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior
desbastada.
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior.
Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la compressió: Ha de complir la norma UNE-EN 1926
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Pes específic aparent (UNE-EN 1936): >= 25 kN/m3
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1342.
Toleràncies:
- Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals:
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 15 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: ± 10 mm
- Entre dues cares texturades: ± 5 mm
- Desviació del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 1 (marcat T1):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre dues cares texturades: ± 30 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 15 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: ± 10 mm
- Entre dues cares texturades: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:
- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047)
- Nom comercial de la pedra
- El nom i l'adreça del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1342
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i els valors declarats pel
fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència al glaç/desglaç
- Resistència a compressió
- Resistència al lliscament
- Qualsevol altre informació d'interès, com ara tractaments químics superficials
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- L'ús o usos previstos i la descripció de la pedra
En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als
transports públics, a més ha de constar:
- Càrrega de trencament
- Resistència al lliscament (si procedeix)
- Durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de
vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
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B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT
CONGLOMERAT AMB RESINA
B9CZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb
l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop
elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i
aconseguir alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 15 - 18 cm
Alçària: 5 - 7 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·locació
de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 11 - 13 cm
Alçària: 3 - 5 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
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Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 -

PANOTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva
estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN
1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
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Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a
300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **.
** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la
mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel
fabricant:
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- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades
per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del
certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal
de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut,
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que
no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del
plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si
continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada
mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar
contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten
conformes a l'especificat.
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B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva
estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
RAJOLES:
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN
1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a
300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
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- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm
Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN
1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a
300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
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classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **.
** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la
mencionada data
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338
per als llambordins:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma:
- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
____________________________________________________________________________

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 -

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i,
eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula
homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada
en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment
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additius.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o
sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043,
en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria
màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits
especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts
de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges
que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació
de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut
d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim
per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats
totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en
alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S)
o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total
de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb
l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir
amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm,
31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16
mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no
ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les
categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.
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-

Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a
la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha
de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de
l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de
l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a
la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura
màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula
11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució
de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures
diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en
mescles amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria
del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1
- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir
l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a
les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la
taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha
de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a
la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23
de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors
declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de
l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la
massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la
deformació per a 1 milió de cicles)
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o
base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1
complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat segons
la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a
evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui
mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció
de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la
informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en
aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o
CWFT****,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o
CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. **
Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. *
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Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en
general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la
seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN
CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al
epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge
CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
- MESCLES CONTINUES:
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han
de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9
i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec
de condicions.
____________________________________________________________________________

BA -

Familia A

BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZG -

FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les
fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara
exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls,
tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que
determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar
el cap del cargol de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals: ± 1 mm
FRONTISSES D'UN SOL EIX
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Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935):
- Categoria de servei (primer dígit)
- Grau 1: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa freqüència d'ús)
- Grau 2: Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)
- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc
incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús)
Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles
- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1: 20 kg
- Grau 2: 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4: 80 kg
- Grau 5: 100 kg
- Grau 6: 120 kg
- Grau 7: 160 kg
- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure
UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de control de
fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents elements:
- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d'aquesta norma europea
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de grau
de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:
- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal·lació o
en servei.
PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):
- Categoria d'ús ( primer dígit):
- Grau 1: Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A: 50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F: 50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
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- Grau H: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L: 100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N
Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0: sense requisits de seguretat.
Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
- Grau B: Porta encastada i batent
- Grau C: Porta encastada i corredissa
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
- Grau E: Porta sobreposada i batent
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0: No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
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- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A: Mínim tres elements retenidors
- Grau B: Mínim cinc elements retenidors
- Grau C: Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D: Mínim sis elements retenidors
- Grau E: Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F: Mínim set elements retenidors
- Grau G: Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H: Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del
producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209).
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència
- Grau 1: Dèbil resistència
- Grau 2: Resistència mitja
- Grau 3: Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el
marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits:
- Categoria d'ús (primer dígit)
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments d'obertura, moment de
tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
-

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FRONTISSES D'UN SOL EIX
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
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- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FRONTISSES D'UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________

BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB1 - BARANES I AMPITS
BB12 -

BARANES D'ACER

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BB1228A0.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
- De perfils IPN
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del
projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a
allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les
condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de
diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb
l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.
BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el
símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de
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la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els
assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
- Massa de recobriment (mètode magnètic)
- Assaig d'adherència del
- Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser
conformes a les especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies
especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de
les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament
homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans
mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to
del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.
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Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
- Pes específic (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols: 30 min
- Sec: 2 h
- Dur: 5 dies
- Repintat: >= 8 h
Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic: ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
- Rendiment: ± 0,5 m2/kg
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials
per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda
acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
┌───────────────────────────────────────┐
│
Tamís
│Massa retinguda │
│ (ISO 565 R 40/3)
│
acumulada
│
│
│ (% en pes)
│
│─────────────────────│─────────────────│
│Superior de seguretat│
0a2
│
│Superior nominal
│
0 a 10
│
│Intermedis
│ N1 a N2 (*)
│
│Inferior nominal
│
95 a 100
│
└───────────────────────────────────────┘
* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre < 1 mm: < 20%
- Diametre >= 1 mm: < 30%
Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9
Resistència a l'aigua: Sense alteració superficial
Resistència als àcids: Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic: Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic: Sense alteració superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTURA:
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales.
Ensayos de laboratorio.
MICROESFERES DE VIDRE:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de
vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.
GRANULAT ANTILLISCANT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el
que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a zones aptes per a la circulació:
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació:
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:
- Índex de refracció
- Granulometria
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d’ambdós.
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les
especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir
dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels
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assaigs següents:
- Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12)
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
- Consistència (MELC 12.74)
- Punt de reblaniment (UNE 135222)
- Temps d’assecatge (MELC 12.71)
- Estabilitat al calor (UNE 135222)
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
- Resistència al flux (UNE 135222)
- Estabilitat (UNE 48083)
- Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
- Flexibilitat (MELC 12.93)
- Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2)
- Contingut de lligant (UNE 48238)
- Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1)
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)
En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis
(UNE-EN ISO 2812-1).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost
d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les
especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir
dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels
assaigs següents:
- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)
- Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)
- Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)
- Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost
d’autocontrol.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents
criteris:
- Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire.
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents
criteris:
- Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final
del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant,
d’acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà
l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats
són satisfactoris.
____________________________________________________________________________
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BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBC - ABALISAMENT
BBC4 -

CAPTALLUMS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements de diferent forma, color i mida, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la
plataforma, per tal de reforçar la capacitat de guia òptica que proporcionen els elements de senyalització
tradicional.
S'han considerat els tipus següents:
- Panell direccional per a abalisament de corbes
- Fita d'aresta
- Fita de vèrtex
- Balisa cilíndrica
- Captallums verticals
- Captallums per a senyalització horitzontal
- Fita quilomètrica o hectomètrica
- Fita miriamètrica:
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'element ha de ser resistent i estable enfront de la intempèrie i a les radiacions ultraviolades.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari.
FITA D'ARESTA, FITA DE VÈRTEX, BALISA CILÍNDRICA I CAPTALLUMS VERTICAL:
El substrat (zona no retrorreflectant) complirà les característiques de visibilitat (coordenades cromàtiques i
factor de luminància) indicades a l'epígraf 6.3.1 de la norma UNE-EN 12899-3.
Les característiques físiques i resistents del substrat seran les especificades a l'epígraf 6.4.1 de la norma
UNE-EN 12899-3.
Els dispositius retrorreflectants han de complir les característiques sobre coordenades cromàtiques (visibilitat
diürna i visibilitat nocturna), factor de luminància, coeficient de retrorreflexió i característiques de visibilitat
indicades a l'epígraf 6.3.2 de la norma UNE-EN 12899-3.
Les característiques físiques i resistents dels dispositius retrorreflectants seran les especificades a l'epígraf 6.4.2
de la norma UNE-EN 12899-3.
Les característiques essencials establertes a la norma UNE-EN 12899-3 (taula ZA.3) compliran amb els valors
declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat en el seu cas.
CAPTALLUMS VERTICAL:
Format per un cos i un dispositiu retrorreflectant.
El cos del captallums vertical podrà estar fabricat amb qualsevol material i ha de complir els requisits de la
norma UNE 135366.
Segons la norma UNE-EN 12899-3, es classifiquen en tipus D4.
Els dispositius retrorreflectants utilitzats seran qualsevol dels indicats a la norma UNE-EN 12899-3, tot i que es
recomana utilitzar dispositius de tipus R1 classe RA2 com a mínim.
Les seves dimensions seran tals que permetin la seva adequada instal·lació.
El pes del captallums, sense considerar elements d'ancoratge que no formen part del cos, no serà superior a
0,5 kg.
Ha de ser capaç de reflectir la major part del llum incident.
No presentarà bonys, punts d'oxidació, ratllades a la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície.
CAPTALLUMS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL:
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:
- Permanents (color blanc a la part no retrorreflectant)
- Temporals (color groc a la part no retrorreflectant)
En funció de la zona retrorreflectant, en:
- Unidireccionals
- Bidireccionals
En funció del tipus de retrorreflector, es classifiquen en:
- Tipus 1: retrorreflector de vidre
- Tipus 2: retrorreflector de plàstic
- Tipus 3: retrorreflector de plàstic amb una superfície resistent a l'abrasió
En funció del seu disseny, en:
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- Tipus A: captallums no deformable
- Tipus B: captallums deformable
Les dimensions del captallums han d'estar compreses en alguna de les següents classes definides a la UNE-EN
1463-1:
- Alçada que sobresurt sobre la superfície de la carretera:
- Classe H1: <= 18mm
- Classe H2: > 18 i <= 20 mm
- Classe H3: > 20 i <= 25 mm
- Dimensió màxima en planta, en el sentit de la marxa (llargària x amplària):
- Classe HD1: 250 x 190 mm
- Classe HD2: 320 x 230 mm
Visibilitat nocturna, ha de complir segons UNE-EN 1463-1:
- Classe PRP 1: requisits fotomètrics
- Classe NCR 1: requisits colorimètrics
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la
circulació vial.
Si està format per dos o més parts, cadascuna d'aquestes es podrà desmuntar (en cas de necessitat de
substitució) únicament amb l'eina recomanada pel fabricant.
Les característiques essencials establertes a la norma UNE-EN 1463-1 (taula ZA.1) compliran amb els valors
declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
CAPTALLUMS VERTICAL:
UNE-EN 12899-3:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y dispositivos
retrorreflectantes.
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de ensayo.
CAPTALLUMS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL:
UNE-EN 1463-1:2010 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1:
Características iniciales de comportamiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals han de disposar del marcatge CE,
segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 12899-3.
Els captallums per a senyalització horitzontal han de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma
UNE-EN 1463-1.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, que
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:
- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals:
- Informació, guia, avís i canalització d'usuaris de carreteres:
- Sistema 1+: Declaració de prestacions
- Captallums per a senyalització horitzontal:
- Zones aptes per a la circulació:
- Sistema 1+: Declaració de prestacions
Sobre l'element d'abalisament o a l'albarà de lliurament han de constar les següents dades:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge
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CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcatge CE
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix
- Referència a la norma EN 12899-1, EN 12899-3 o EN 1463-1, en el seu cas
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst
- Identificació de les característiques del producte, en el cas dels captallums per a senyalització horitzontal
(tipus de captallums, tipus de retrorreflector, retrorreflectància,...)
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 12899-1, UNE 12899-3
o UNE 1463-1, segons el cas
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert a la DT.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
Abans de la instal·lació dels elements d'abalisament, la DO podrà comprovar la seva qualitat mitjançant la
realització dels següents assaigs de comprovació:
- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals: assaigs de característiques visuals,
segons apartat 6.3 de la norma UNE-EN 12899-3.
- Captallums per a senyalització horitzontal: assaigs de característiques fotomètriques i colorimètriques,
segons apartat 5.3 de la norma UNE-EN 1463-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els següents criteris:
- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals: els que estableix l'apartat 703.7.2.2
de l'article 703 del PG3.
- Captallums per a senyalització horitzontal: els indicats a l'apartat 702.6.2.3 de l'article 702 del PG3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si efectuats els assaigs corresponents sobre la mostra representativa, no es compleixen els requisits exigits, es
rebutjaran tots els materials d'un mateix tipus apilats.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, sempre que el subministrador acrediti que s'han
eliminat totes les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes.
____________________________________________________________________________
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BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 -

SENYALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.
S'han considerat els elements següents:
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat,
recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora.
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per
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la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°.
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de
Circulación”.
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport,
compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314.
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE
135313.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar.
Gruix del caixetí: 1,8 mm
Gruix de la placa: 1,8 mm
Amplària del reforç perimetral: 25 mm
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310): 256 g/m2
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135 331
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra
imperfecció superficial
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:
- Brillantor especular a 60°C: > 50%
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
- Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331.
Toleràncies:
- Compliran la Euronorma 143
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la
seva naturalesa i característiques, en tres nivells:
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a
una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior,
estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una
làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades
entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb
la pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible
a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara
interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de reflexar la llum incident en amplies
condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i
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rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari.
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE
48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334.
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de
superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics.
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el
toluè.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció
superficial.
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de complir les
especificacions establertes a la norma UNE 135330.
Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir
Condicions de la làmina reflectora:
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°)
- Retracció:
- Al cap de 10 min: < 0,8 mm
- Al cap de 24 h: < 3,2 mm
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2
- Allargament: > 10%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior
ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero
galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa.
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes mediante láminas
con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas.
Características y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü ents comprovacions:
- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat on es
garanteixen les condicions del plec.
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del fabricant.
L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al pla de mostreig
establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) de 4,0 per a inspecció normal,
segons la norma UNE 66-020:
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides.
____________________________________________________________________________
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BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles
- Captallums per a barreres de seguretat
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment
SUPORTS:
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió en calent, segons la norma UNE-EN ISO
1461.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà de cargols o abraçadores.
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall.
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les
especificades en el projecte.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Límit elàstic mínim:
- Gruix e <= 16 mm: 235 N/mm2
- 16 mm < e <= 40 mm: 225 N/mm2
- 40 mm < e <= 65 mm: 215 N/mm2
Resistència a tracció:
Gruix e < 3 mm: 360 a 510 N/mm2
3 mm <= e <= 65 mm: 340 a 470 N/mm2
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de galvanitzat en
calent, conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d’elements de fixació, i conforme a la UNE EN
ISO 1461 en el cas de pals i altres elements.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
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No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):
>= 505 g/m2
Puresa del zinc: >= 99%
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):
Ha de complir
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461): Ha de complir
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat.
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les condicions de la norma
UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4
m.
Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització
vertical.
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.
Tipus d’acer: AP 11 (UNE 36093)
Doblegament (UNE 7472): Ha de complir
Toleràncies:
- Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa: +8%; -6%
Allargament fins a la ruptura:
┌─────────────────────────────────┐
│Gruix │ Allargament mínim (%)
│
│ (mm) │──────────────────────────│
│
│Longitudinal│Transversal │
│──────│────────────│─────────────│
│ <=40 │
26
│
24
│
│──────│────────────│─────────────│
│ > 40 │
25
│
23
│
│ <=65 │
│
│
└─────────────────────────────────┘
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) : >= 505 g/m2
Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5%
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior
amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Gruix: 3 mm
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant)
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant)
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en:
- Códi 1: retrorreflector de vidre
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l’abrasió
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada pel fabricant (si
es necessari la seva substitució).
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional.
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica,
protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió.
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de tenir les dimensions,
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nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1.
El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la
circulació vial.
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o trencament, no
produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als elements d’ ancoratge que pugin
restar sobre la calçada.
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant i la
data de fabricació.
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’han de comprovar
segons aquesta norma.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a
la fixació d'un metre de barrera de seguretat.
Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025.
En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques similars als
normalitzats.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.
Unió separadors al suport:
- Cargols, femelles i volanderes: M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 24034)
- Qualitat dels cargols: 5.6
Unió entre barreres:
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122
- Qualitat dels cargols: 4.6
- Femelles: M16 (UNE-EN 24034)
Pas dels cargols: Pas mètric
Femelles: Hexagonal tipus DIN M16
Volandera: M16
Volandera a la unió entre bandes: Circulars
Volanderes a la unió banda-separador: Rectangular 85x85 mm
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall.
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les
especificades a la figura 13 UNE 135-122.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Allargament fins a la ruptura: >= 26%
Gruix de la planxa: 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUPORTS:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de
l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de
l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de
l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
CAPTALLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi
ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
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PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i
el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX:
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1:
Características iniciales.
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE
SEGURETAT FLEXIBLES:
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de
las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció
especial a l’aspecte superficial del galvanitzat.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els
següents assaigs:
- Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN
10025).
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha
de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat
del producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN
ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius)
(assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’ obra, es realitzaran les següents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-EN
ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius)
(assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)
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- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan
aquests resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

BC -

MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1 - VIDRES PLANS
BC1H VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA
LAMINAR ANTIBALA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i
cautxú de polisulfur.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades,
de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 per als vidres laminars
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al
llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita,
inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279.
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el
rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors
que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són
paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
- Penetració de vapor d'humitat: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
- Adherència vidre-segellant: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
annex D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions
químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la
humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un
material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
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- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias
dimensionales y reglas para la descripción del sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo
plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para
las propiedades físicas de los sellados perimetrales.
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la
conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en
fábrica y ensayos periódicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes
considerats conformes sense necessitat d'assaig,
- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior,
antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que
requereixen assaig,
- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc,
- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 1279-5
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
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- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Factor de transmissió lluminosa
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.
- En el cas de llunes trempades:
- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de
l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha
de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En
cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del
mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5A -

TUBS DE PVC PER A DRENATGES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de volta
- Tub circular
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i les
embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica.
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
La superfície interior ha de ser llisa i regular.
Pes específic (UNE 53-020) (P): 13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2): Ha de complir
Coeficient de dilatació lineal a 0°C (UNE 53126): <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC)
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2): >= 500 kg/cm2
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2): >= 80%
Absorció d’aigua (UNE EN 1452-2): <= 4 mg/cm2
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1): 0,2%
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral
Toleràncies:
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- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm
TUB CIRCULAR:
Els tubs han de ser ranurats i rí gids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, i amb
unió de la banda per soldadura química.
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l’exterior del tub ha de ser nervada.
Els nervis han de tenir forma de "T".
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784): “D”
TUB DE VOLTA:
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d’aigües
subterrànies.
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, de
forma trapezoidal.
Característiques del tub:
+----------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre ¦ Gruix ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració ¦
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
(cm2/m)
¦
(l s/m)
¦
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦
¦ 90
¦>= 0,8 ¦
>= 65
¦
>= 1,5
¦
¦ 110
¦>= 1,0 ¦
>= 75
¦
>= 2,8
¦
¦ 160
¦>= 1,2 ¦
>= 100
¦
>= 5,2
¦
+----------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i
manipulacions.

a la vora de la rasa per tal d'evitar

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades segü ents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal i gruix
- Sigles PVC
- Data de fabricació
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i peces per a junts.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec.
- Comprovació de l’estanquitat del tub.
- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es
realitzaran:
- 5 determinacions del diàmetre interior.
- 5 determinacions de la longitud.
- Desviació màxima respecte la generatriu.
- 5 determinacions del gruix.
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:
- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306)
- Resistència a l’aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent.
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha
de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat
del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran re butjades a l’instant.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques.
En aquest darrer cas, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es
continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.
En cas d’incompliment en els assaigs de resistè ncia i d’estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces mé
s del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si
també falla una d’aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5L -

LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat.
S'han considerat els elements següents:
- Làmina amb nòduls
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics.
- Làmina amb malla ròmbica tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
La geometria dels nòduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja d'aquest recobriment
sense adherir, corresponent a l'amplada d'encavalcament, i la resta adherit a la part superior dels nòduls.
Per a les làmines nodulars:
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3): >= 600 N/60 mm
Resistència a compressió: >= 90 kN/m2
Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3): >= 50%
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla: Aprox. 5 l/s m
Toleràncies:
- Gruix (UNE EN 426): ± 10%
- Ample (UNE EN 426): ± 1%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
A cada rotlle han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions
- Pes per m2
- Data de fabricació
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim
de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z -

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris
per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de
varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament
per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una
adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al
trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una
fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament
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corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim
de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400
poden tenir una superfície cóncava.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les
especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de
la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de
l'UNE-EN 124.
BASTIMENT:
Ha de ser pla i ben escairat.
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és
rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm
Toleràncies:
- Alçària del bastiment: ± 1,5 mm
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): <= 0,25% llargària
- Rectitud dels perfils: Fletxa: <= 0,25% llargària
- Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.
Separació entre traves: <= 100 cm
Dimensions del tub de travada: 20 x 20 mm
Alçària del passamà de travada: 60 mm
REIXA FIXA:
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és
rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Pàgina: 196

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes
superficials.
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:
Gruix: >= 2,75 mm
Gruix i massa del galvanitzat:
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 micres i 350 g/m2
- Gruix de l'acer >= 5 mm: >= 65 micres i 450 g/m2
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit
esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.
Límit elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2
Resistència a tracció de l'acer: >= 340 N/mm2
Massa de recobriment del galvanitzat: >= 360 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb
l'escairat previst.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys
que alterin les seves característiques.
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves
dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys
que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Pàgina: 197

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del
subministrament.
____________________________________________________________________________
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BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7F -

TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar
soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà
quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i
d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
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-

Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727
Retracció longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig
UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm.
- 63-75-90: 0,3 mm.
- 110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i
d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan
enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici.
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de
canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig
UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord
amb UNE-EN 1401-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment
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i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un
mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1
m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se
llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement
sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix
en diferents ciutats).
- Número de la línia d'extrusió
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que
sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible
durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre
l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix
en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
OPERACIONS DE CONTROL:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Resistència a la tracció (UNE 53112)
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
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- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una
mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
- 5 mesures de longitud (1tub)
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):
- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de
l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat.
Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.
Control geomètric:
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs.
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.
____________________________________________________________________________
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BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BDDZ3150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris
per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de
varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
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Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament
per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una
adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al
trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una
fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim
de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400
poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de
seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
- Complements per a pou de registre:
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de fosa
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les
especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
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ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes
superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en
calent.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit
esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 23%
Característiques del galvanitzat:
- Densitat del metall dipositat: = 6,4 kg/dm3
- Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2
- Gruix (UNE 37-501): 85 micres
- Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5%
- Adherència (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
- Diàmetre del rodó: - 5%
GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 17%
Contingut de perlita: <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Toleràncies:
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- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida
d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.
No ha de tenir porus.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves
dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys
que alterin les seves característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas
moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua,
drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:
- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del
subministrament.
____________________________________________________________________________
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BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK2 -

PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per a registre de canalitzacions de servei.
S'han considerat els elements següents:
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia
CONDICIONS GENERALS:
El pericó ha d’incorporar la tapa i el bastiment.
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de
l’element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó.
Han de incorporar dos suports per a la fixació de politges per l’estesa de cables, situats en les parets
transversals. Han d’estar centrats i a sota de les obertures d’entrada de conductes.
Han d’incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior del pericó.
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una
fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de
contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en
calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer: >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d’haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora superior
de la bonera hi ha d’ haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el
formigó de la solera. Sobre el bastiment s’hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l’1% cap a la bonera.
Les utilitats d’aquest pericó poden ser:
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- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn
de direcció en el pericó. En aquest ú ltim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per
calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l’empalmament es mú ltiple,
tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l’empalmament.
- Donar accés a un pedestal d’armaris d’interconnexió
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d’escomeses
El nombre d’empalmaments del pericó es de quatre.
PERICONS TIPUS HF:
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE
BF42 -

TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BF421BE0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub d'acer inoxidable obtingut a partir de fleix d'acer i soldat longitudinalment sense material d'aportació,
utilitzat principalment per a la conducció d'aigua i altres líquids aquosos a temperatura ambient.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els tubs han de ser llisos i presentar una superfície brillant.
Han d'estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspecció visual.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs s'han de subministrar sense cordó de soldadura exterior.
Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura.
La composició química de l'acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2.
Les característiques mecàniques han de ser conformes amb la Norma Europea EN 10088-2.
Els tubs han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 m, amb la següent
informació com a mínim:
- Nom del fabricant o marca
- Referència a la norma EN 10312
- Designació simbòlica o numèrica de l'acer
- Dimensions
Aquesta informació podrà anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa de tubs si així s'ha
especificat al fer la comanda.
Diàmetre exterior del tub: 6 mm <= D <= 267 mm
Llargària: Barres de 5 o 6 m
Rectitud:
- Desviació total d'una longitud de tub L: <= 0,0015 L
- Tubs de la sèrie 1: <= 3 mm/m
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Tubs de la sèrie 2:
- 12 mm < D < 128 mm: <= 2 mm/m
- D >= 128 mm: <= 2,5 mm
Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 1:
+-----------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦ Diàmetre exterior (mm) ¦
Gruix
¦
especificat D
¦-------------------------¦
paret
¦
¦
(mm)
¦
màx.
¦
mín.
¦
(mm)
¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
6
¦
6,04
¦
5,94
¦
0,6
¦
8
¦
8,04
¦
7,94
¦
0,6
¦
10
¦
10,04
¦
9,94
¦
0,6
¦
12
¦
12,04
¦
11,94
¦
0,6
¦
15
¦
15,04
¦
14,94
¦
0,6
¦
18
¦
18,04
¦
17,94
¦
0,7
¦
22
¦
22,05
¦
21,95
¦
0,7
¦
28
¦
28,05
¦
27,95
¦
0,8
¦
35
¦
35,07
¦
34,97
¦
1,0
¦
42
¦
42,07
¦
41,97
¦
1,2
¦
54
¦
54,07
¦
53,84
¦
1,2
¦
66,7
¦
66,75
¦
66,08
¦
1,2
¦
76,1
¦
76,30
¦
75,54
¦
1,5
¦
103
¦
103,8
¦
102,2
¦
1,5
¦
108
¦
108,3
¦
107,2
¦
1,5
¦
128
¦
129,0
¦
127,0
¦
1,5
¦
133
¦
133,5
¦
132,2
¦
1,5
¦
153
¦
154,5
¦
151,5
¦
1,5
¦
159
¦
159,5
¦
157,9
¦
2,0
+-----------------------------------------------------------+
Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 2:
+------------------------------------------------+
¦Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix de paret¦
¦ especificat D
¦
sobre D
¦ especificat T ¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------------------------------------------------¦
¦
12
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
15
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
18
¦
± 0,10
¦
1,0
¦
¦
22
¦
± 0,11
¦
1,2
¦
¦
28
¦
± 0,14
¦
1,2
¦
¦
35
¦
± 0,18
¦
1,5
¦
¦
42
¦
± 0,21
¦
1,5
¦
¦
54
¦
± 0,27
¦
1,5
¦
¦
64
¦
± 0,32
¦
2,0
¦
¦
76,1
¦
± 0,38
¦
2,0
¦
¦
88,9
¦
± 0,44
¦
2,0
¦
¦
108
¦
± 0,54
¦
2,0
¦
¦
133
¦
± 1,00
¦
3,0
¦
¦
159
¦
± 1,00
¦
3,0
¦
¦
219
¦
± 1,50
¦
3,0
¦
¦
267
¦
± 1,50
¦
3,0
¦
+------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de paret:
- Tubs de la sèrie 1: ± 10 %
- Tubs de la sèrie 2:
- 12 mm <= D <= 54 mm: ± 0,10 mm
- 64 mm <= D <= 108 mm: ± 0,15 mm
- 133 mm <= D <= 267 mm: ± 0,30 mm
- Llargària: ± 20 mm

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
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Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre
superfícies planes.
El fleix d'acer al carboni no ha d'estar en contacte amb els tubs.
Els tubs que s'hagin d'utilitzar per a aigua destinada al consum humà s'han de subministrar amb protecció en
els extrems.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos incluyendo el
agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua destinada/no destinada
al consum humà:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, o en el seu
defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompaya i anirà acompanyat de la següent
informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 10312
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,… i ús previst
- Nombre de sèrie
- nformació sobre aquelles característiques essencials que procedeixen recollides a la taula ZA.1 de la norma
EN 10312, que han de ser com a mínim les següents:
- Reacció al foc
- Límit elàstic
- Toleràncies dimensionals
- Estanquitat als líquids i mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat de la resistència a la corrosió intergranular i mètode d'assaig utilitzat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte.
(Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
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BFB2 -

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a
40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres
defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1
m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d’iniciació de fissures, o
altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals
no n’afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària
romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús
alimentari.
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):
0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
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¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno
(PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno
(PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles
gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Dià metre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
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- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte.
(Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les
característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYB -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les
característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________

BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG15 -

CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BG153432.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material
¦ Normal
¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic
¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦
¦
¦Plastificada
¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦
¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
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+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 -

TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BG21R910.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i
sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a
instal·ladors o usuaris.
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El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones
eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i
aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 -

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BG31B550.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes,
amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar
amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de
designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser
resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)
¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la
secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les
especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció
dels conductors de fase.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables
eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d’identificació
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula
d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les
normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles
segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors
corresponguin a l’assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
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- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d’halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per
part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs
de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________
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BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG32 -

CABLES DE COURE DE 450/750 V

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix
diàmetre.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):
+-----------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦
+-----------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del
conductor.
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums , gasos
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tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002.
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables
eléctricos.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a
450/750V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de
baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Llargària de la peça
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d’identificació
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula
d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les
normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles
segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors
corresponguin a l’assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d’halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
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Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per
part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs
de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG46 -

CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió.
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar amb facilitat i
actuar com a seccionador de corrent.
Ha de poder incorporar indicador de fusió.
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Resistència a la calor: Ha de complir
Resistència mecànica: Ha de complir
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el fusible per pressió i
que garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors.
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la
seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Referència del tipus de fabricant
- Tensió nominal
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- Intensitat nominal
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els
materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part
del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i
verificar l’adequació als requisits del projecte.
- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula
d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d’aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors
automà tics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació
fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l’assaig de
dispar de magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per
mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L’empresa de control de qualitat verificarà els assaigs
fets pel fabricant d’un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________
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BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD2 -

PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada
(massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un vis;
aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.
ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de la
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UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques,
inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:
- Gruix: - 0,1 mm
- Superfície útil: - 0,01 m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero.
Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHM -

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM3 -

BÀCULS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, com a màxim, d'un sol braç, amb
platina de base i porta.
S'han de considerar els tipus següents:
- Bàcul troncocònic
- Bàcul amb braç de tub
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
El bàcul estarà dissenyat i construït segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.
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No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser
adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:
- Bàculs de planxa o xapa d’acer: material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN
10149-1 i EN 10149-2
- Bàculs d’acer acabat en calent: material d’acord amb la norma EN 10210
- Bàculs d’acer conformat en fred: material d’acord amb la norma EN 10219
- Bàculs d’acer inoxidable: material d’acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com é s ara bonys, butllofes, esquerdes o incrustacions que
siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres
apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:
+----------------------------------------------------------+
¦Dimensions (mm) ¦
300x300x6
¦
400x400x10
¦
¦----------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Alçària (m)
¦ 4
¦ 5
¦ 6
¦ 8
¦ 9
¦ 10 ¦
+----------------------------------------------------------+
Pern d'ancoratge: acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes: Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció de les lluminàries: Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
TRONCOCÒNIC:
- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Els bàculs Han d’anar marcats, de manera clara i duradora, amb la segü ent informació com a mínim:
- El nom del fabricant
- L’any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt
- sobre una llargària parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
- bàculs d’alçària nominal =< 10 m: ± 1%
- bàculs d’alçària nominal > 10 m: ± 1,2%
- Sortint del bàcul: ± 2%
- Angle de fixació de la lluminària: ± 2º respecte a l’horitzontal (sense càrrega)
- Obertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Secció transversal:
- tolerància de la circumferència: ± 1%
- desviació forma (seccions circulars): ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada
- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polígon
- Dimensions del acoblament:
- llargària: ± 2 mm
- diàmetre:
- fixació obtinguda a partir de tubs d’acer: tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2%
- Torsió:
- bàcul encastat: >5º entre el braç del bàcul i l’eix radial que passa pel centre de la porta
- bàcul amb placa d’ancoratge: ± 5º entre el braç del bàcul i la posició prevista de la placa
- Gruix: la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la bàcul
- Verticalitat (bàculs amb placa d’ancoratge): <1º entre l’eix del bàcul i l’eix perpendicular al pla de la placa
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i número d'identificació.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de
alumbrado de acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el
que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- El número d’identificació de l’organisme notificat
- El nom o la marca d’identificació del fabricant
- L’adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l’impacte de vehicles
- Durabilitat
____________________________________________________________________________

BH BHW -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de
control, regulació o encesa d’ instal·lacions d’il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir
les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJS BJS5 -

EQUIPS PER A REG
MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius destinats a formar part d’una instal·lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu comprès entre
1 i 4 m, sense elements giratoris.
- Difusors: Elements de distribució d’ aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats amb
broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast
- Comptagotes: Emissors d’aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar sistemes de
reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la mateixa o acoblats com
accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l’obertura de les electrovàlvules de la
instal·lació possibilitant l’ automatització de la mateixa.
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d’aigua, en les que l’accionament del pilot de tres
vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l’eix de la vàlvula es produeix per l’acció d’un solenoide.
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre l'aparell
connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i
resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part superior, de
forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i
resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part superior, de
forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. Cada tipus
de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg corresponent.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d’instal·lació si fos necessari
Pressió màxima admissible: 5 bar
ASPERSORS:
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.
Pressió de treball: >= 1,5 bar,
<= 3,5 bar
Alçària del cos emergent: >= 70 mm
Ha d’estar format per:
- Carcassa
- Cos emergent
- Tapa de goma
- Joc de broquets intercanviables
- Filtre
GOTEJADORS
Ha de ser autonetejable.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
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- Model
- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d’instal·lació si fos necessari
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjanç ant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d’identificació utilitzant el catàleg
- Número d’estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes
ELECTROVÀLVULES:
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d’obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d’ accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat
Potència expressada en W
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb
els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GOTEJADORS
UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
BL2 -

GUIES I PISTÓ PER A ASCENSORS HIDRÀULICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Guies i pistó per a ascensors hidràulics de passatgers de 450 kg o 600 kg de càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat
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i aptes per a fer des de 2 fins a 7 parades.
GUIES:
Ha de consistir en un conjunt de perfils d'acer en T per a assegurar el desplaçament de la cabina, a més de ser
el suport del funcionament de les falques del paracaigudes.
Els perfils han d'estar ben calibrats i adreçats.
Les guies han de ser d'acer estirat o en el seu cas les superfícies de lliscament han de ser mecanitzades.
La resistència de les guies, fixacions i els elements d'unió ha de ser suficient per a suportar els esforços
resultants de l'actuació del paracaigudes, del dispositiu de bloqueig i del de retenció i la possible fletxa produïda
per un descentrament de càrrega.
La cabina ha de traslladar-se al llarg de dues guies rígides com a mínim.
Perfil mínim segons la càrrega i la velocitat:
+---------------------------------------+
¦ Velocitat ¦ Càrrega ¦
Perfil
¦
¦
(m/s)
¦
(kg) ¦
(mm)
¦
¦-----------¦---------¦-----------------¦
¦
0,63
¦
450
¦ T 70 x 65 x 9
¦
¦
0,63
¦
600
¦ T 90 x 65 x 14 ¦
+---------------------------------------+
PISTÓ:
Ha d'estar format per un cilindre d'acer estirat sense soldadura per a transmetre a la cabina l'energia del grup
tractor.
L'èmbol ha de ser d'acer estirat en fred, rectificat, polit i brunyit de 2 micres.
Recorregut del pistó segons el nombre de parades:
+-----------------------------+
¦ Parades ¦ Recorregut pistó ¦
¦
¦
(mm)
¦
¦---------¦-------------------¦
¦
2
¦
>= 3500
¦
¦
3
¦
>= 6500
¦
¦
4
¦
>= 9500
¦
¦
5
¦
>= 12500
¦
¦
6
¦
>= 15500
¦
¦
7
¦
>= 18500
¦
+-----------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes o empaquetats, amb la superfície de lliscament de les guies protegida.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària
per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985,
de 8 de noviembre.
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Pàgina: 227

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

-

Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació: Declaració "CE" de
conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista
de components de seguretat de l'aparell elevador amb marcatge CE.
- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la
documentació tècnica de la instal·lació.
- Sol·licitar el certificat de les característiques de les guies utilitzades.
- Sol·licitar el certificat del cilindre i de les canalitzacions indicant el seu compliment amb l'especificat en la
Norma UNE-EN 81-2.
- Comprovar l'estat de l'èmbol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control de les partides objecte del control, i segons criteri de la direcció de l'obra podrà ésser
acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
BL3 BL31 -

ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA
ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es consideren els
següents elements:
- cabina, portes de cabina i components de l'interior i exterior de la cabina
- contrapesos i masses d'equilibrat
- grup tractor
- amortidors de fossat
- dispositius de seguretat de final de recorregut
- limitador de velocitat i paracaigudes
- quadre d'alimentació elèctrica i proteccions
- quadre elèctric de maniobra
- part proporcional de components unitaris de la instal·lació
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors:
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb
reductor d'engranatges intercalat)
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió
directa a la sortida de l'eix del motor)
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa
a la sortida de l'eix del motor)
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents:
- nivell de trànsit estàndard: població aproximada de 50 persones per aparell elevador
- nivell de trànsit mig: població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador
- nivell de trànsit elevat: població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica:
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé
revestides amb taulers de melamina
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer lacat
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1
(AISI 304), de construcció lleugera
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de
microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer
inoxidable i incorporar una pantalla LDC
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat
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- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant)
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja:
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1
(AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de
designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304)
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1
(AISI 304), de construcció estàndard
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de
microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer
inoxidable i incorporar una pantalla LDC
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o
natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb
làmpades halògenes
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta:
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o
bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb
acabats imitació de fusta natural, etc.)
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316)
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1
(AISI 316) i, de construcció reforçada
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb
polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla
indicadora LDC
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de
quars i sílice amb resines sintètiques
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades
halògenes o amb llums del tipus LED
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior
CONDICIONS GENERALS:
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat sotmès a
maltractaments o a una mala manipulació.
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin
cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui presentar durant el
funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran garantides pels
fabricants respectius.
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa
no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi a riscos mecànics o a un
funcionament perillós.
CABINA, CONTRAPÈS I MASSA D'EQUILIBRAT:
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, i les úniques
obertures autoritzades seran les entrades per a l'accés normal dels usuaris, les trampes i portes de socors i els
orificis de ventilació.
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets, sostre i paviment,
els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats durant el funcionament
normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu de guiatge o en l'impacte de la cabina contra els
amortidors.
Cadascuna de les parets de la cabina ha de tindre una resistència mecànica tal que, quan s'apliqui
perpendicularment a la paret, i en qualsevol punt des de l'interior cap a l'exterior de la cabina, una força de 300
N uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, la paret ha de:
- resistir sense deformació permanent;
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm
El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones de 1000 N
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cadascuna d'elles, en un àrea de 0,20 m x 0,20 m, sense deformació permanent. Ha de tindre un espai lliure
sobre el que s'hi pugui estar, amb una superfície mínima de 0,12 m2, en el que la dimensió més petita sigui
almenys de 0,25 m.
El sostre de la cabina ha de tindre una balustrada a on existeixi un espai lliure en el pla horitzontal i
perpendicular a la seva bora exterior que excedeixi de 0,30 m. Les distàncies lliures s'han de pendre des de la
paret del forat, permetent distàncies més grans, si l'amplària o l'alçària es menor a 0,30 m.
Les portes de la cabina no han de tindre perforacions. Quan estiguin tancades han d'obturar completament
l'entrada de la cabina, excepte les folgances necessàries per al correcte funcionament, que han de ser inferiors
a 6 mm.
Les portes de cabina, en posició de tancat, han de tindre una resistència mecànica tal que, sota l'aplicació d'una
força de 300 N, perpendicular a la porta, aplicada en qualsevol lloc des de l'interior de la cabina, cap a
l'exterior, quan aquesta força estigui uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, en una secció de
forma rodona o quadrada, les portes han:
- resistir sense deformació permanent;
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm;
- durant i desprès de l'assaig, la funció de seguretat de la porta no s'ha de veure afectada.
Les portes han d'estar proveïdes d'un dispositiu de protecció que n'ordeni automàticament la reobertura en el
cas de que un usuari rebi un cop o estigui a punt de rebre'l quan travessa el llinda durant la maniobra de
tancament.
A l'interior de la cabina hi ha d'haver una placa amb les següents indicacions com a mínim:
- càrrega nominal de l'ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones
- el nom de l'instalador i el número d'identificació de l'ascensor
- el dispositiu d'indicació de l'interruptor de parada, en cas d'existir, ha de ser de color vermell i estarà
identificat amb la paraula "STOP". No es podrà utilitzar el color vermell a cap altre botó
- el botó del dispositiu d'alarma, en cas d'existir, ha de ser de color groc, i ha d'estar identificat amb el
corresponent símbol normalitzat. No es podrà utilitzar el color groc a cap altre botó
- els dispositius de control han d'estar clarament identificats en referència a la seva funció. Es recomana fer
servir:
- per als polsadors de comandament a la cabina: -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc.
- per al polsador d'obertura de les portes, en cas d'existir: el corresponent símbol normalitzat
Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a:
- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega: les instruccions específiques per a aquesta maniobra
- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident
Al sostre de la cabina:
- la paraula "STOP" sobre o a prop del dispositiu de parada, situat de manera que no hi pugui haber risc
d'error sobre la posició corresponent a la parada
- les paraules "NORMAL" i "INSPECCIÓN" sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra
d'inspecció
- la indicació del sentit de marxa sobre o a prop del polsador d'inspecció
- una senyal d'advertència o un cartell a la balustrada
Si el contrapès o massa d'equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d'estar convenientment subjectes per a
evitar el seu desplaçament.
Les politges i/o pinyons fixats sobre el contrapès o massa d'equilibrat han de tindre el dispositiu de protecció
corresponent.
GRUP TRACTOR:
Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar perilloses:
- xavetes i cargols dels eixos
- cintes, cadenes i corretges
- engranatges i pinyons
- eixos de motor sortints
- limitadors de velocitat mecànics
Les peces giratòries que no necessitin una protecció específica hauran d'estar pintades de color groc.
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:
La cabina ha d'estar proveïda d'un paracaigudes capaç d'actuar en sentit de descens, que ha de ser capaç
d'aturar-la, en el temps i les condicions de desacceleració previstes a la normativa, a la velocitat d'actuació del
limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-la sobre les seves
guies i mantenint-la aturada en elles. Així mateix, en el cas que per normativa l'ascensor estigui obligat a l'ús
d'un paracaigudes que actuï en el sentit ascendent, aquest component estarà incorporat a la cabina.
Si l'espai situat per sota de la trajectòria de la cabina i del contrapès és accessible, aleshores el contrapès
també estarà proveït d'un paracaigudes, que actuí exclusivament en el sentit de descens d'aquest, i capaç
d'aturar-lo a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans de
suspensió, subjectant-lo sobre les seves guies i mantenint-lo aturat en elles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària
per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim:
Limitador de velocitat:
- nom del fabricant del limitador de velocitat
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat
Amortidors:
- el nom del fabricant de l'amortidor
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències
Dispositius d'enclavament:
- el nom del fabricant del dispositiu d'enclavament
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències
Paracaigudes:
- el nom del fabricant del dispositiu paracaigudes
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències
Dispositiu de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d'haver-n'hi):
- el nom del fabricant del dispositiu
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar en tota
cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de l'esmentat Real Decret
i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o si no fos possible, sobre l'etiqueta o documentació
que l'acompanya):
- dispositius de bloqueig de les portes de replà
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat
- amortidors:
- d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés
- amortidors de dissipació d'energia
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components
electrònics
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores
eléctricos.
____________________________________________________________________________

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
BL3 BL3M -

ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSORS ELÈCTRICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Conjunt de materials per a formació de parada d'ascensor.
S'han contemplat els conjunts de materials per a la formació de parada per als següents ascensors:
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg i velocitat d'1 m/s
- ascensors de 640 kg i 800 kg i velocitat de 2 m/s
S'inclouen a dins del conjunt de materials:
- porta de pis i selector de parades
- botonera de pis adequada per al tipus de maniobra de l'aparell elevador
- part proporcional de guies i d'elements de suspensió de cabina i contrapès
- part proporcional d'elements lineals del forat
Es consideren les qualitats d'acabats següents:
Parada amb materials de qualitat bàsica:
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb
una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord
amb el tipus de maniobra
Parada amb materials de qualitat mitjana:
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb
una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord
amb el tipus de maniobra
Parada amb materials de qualitat alta:
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d'acer
amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors
d'acord amb el tipus de maniobra
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents:
- nivell de trànsit estàndard: població aproximada de 50 persones per aparell elevador
- nivell de trànsit mig: població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador
- nivell de trànsit elevat: població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador
CONDICIONS GENERALS:
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat sotmès a
maltractaments o a una mala manipulació.
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin
cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui presentar durant el
funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran garantides pels
fabricants respectius.
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa
no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi a riscos mecànics o a un
funcionament perillós.
PORTES DE PIS:
Les obertures del forat, que serveixen d'accés a la cabina, han d'estar proveïdes de portes de pis sense
perforacions.
En la posició de tancat, les folgances entre fulles, o entre fulles i els seus muntants verticals, bastiments i
trepitjadores, han de ser inferiors a 6 mm.
El comportament al foc de les portes de pis estarà d'acord amb la normativa vigent de protecció contra
incendis.
Les portes, amb els seus panys, han de tindre una resistència mecànica tal que, en posició bloquejada i com a
conseqüència d'una força de 300 N perpendicular a la fulla, aplicada en qualsevol lloc d'una o altra cara, estant
la força repartida sobre una superfície de 5 cm2, de secció circular o quadrada, les portes han de:
- resistir sense deformació permanent
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm
- clarament i després de l'assaig no s'ha de veure afectat el funcionament segur de la porta
La porta ha de tindre un dispositiu de reobertura automàtica que inverteixi la maniobra en cas de que un
passatger rebi un cop. Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina.
Cadascuna de les portes de pis ha de tindre una trepitjadora que resisteixi el pas de les càrregues que puguin
introduir-se a la cabina.
Han d'estar guiades per la part superior i inferior. Durant el funcionament normal no s'ha de produir falcaments
contra les guies o entre fulles, descarrilaments o rebassaments dels extrems de recorregut.
Cadascuna de les portes de pis ha de disposar d'un dispositiu d'enclavament i desenclavament se socors que
impossibiliti obrir-la, en funcionament normal, a no ser que la cabina estigui parada o a punt de parar-se dintre
de la zona de desenclavament d'aquesta porta. El dispositiu estarà protegit contra manipulacions abusives i
podrà desenclavar-se des de l'exterior per mitjà d'una clau que s'adapti al triangle normalitzat.
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GUIES I ELEMENTS DE SUSPENSIÓ DE CABINA I CONTRAPÈS:
La resistència de les guies, les seves unions i les seves fixacions han de ser suficients per a suportar les
càrregues i forces a que es sotmeten per a assegurar el funcionament de l'ascensor.
Els aspectes per a un funcionament segur de l'ascensor relatius a les guies, son:
- ha d'assegurar-se el guiat de la cabina, contrapès i massa d'equilibrat
- no ha d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat
- les deformacions han de limitar-se fins al punt de:
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes
- no han d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat
- no ha de ser possible que unes parts mòbils puguin impactar amb altres
Tant els elements de suspensió i/o de sustentació de la cabina, les seves subjeccions i totes les terminacions,
han d'escollir-se i dissenyar-se de manera que garanteixin un nivell de seguretat global adequat i es redueixi al
màxim el risc de caiguda de la cabina, prenent en consideració les condicions les en les que s'utilitzi, els
materials fets servir i les condicions de fabricació.
Si es fan servir cables com a element de suspensió, el número serà de dos com a mínim, amb els seus
respectius dispositius d'enganxament.
S'ha de preveure un dispositiu automàtic d'igualació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària
per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar en tota
cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de l'esmentat Real Decret
i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o si no fos possible, sobre l'etiqueta o documentació
que l'acompanya):
- dispositius de bloqueig de les portes de replà
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat
- amortidors:
- d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés
- amortidors de dissipació d'energia
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components
electrònics
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores
eléctricos.
____________________________________________________________________________
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BL7 -

AMORTIDORS DE FOSSAT PER A ASCENSORS HIDRÀULICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Dispositius deformables per a l'absorció de l'energia cinètica de la cabina de l'aparell elevador en cas de parada
anormal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Per a assegurar el retorn s'ha de col·locar un dispositiu de seguretat.
Aquest dispositiu ha d'estar format per contactes de seguretat que tallin directament l'alimentació dels
contactors previstos o dels seus contactors auxiliars.
Quan els amortidors estiguin totalment comprimits, l'èmbol no ha de colpejar contra el fons del cilindre.
Carrera de l'amortidor: >= 0,135 x V x V, >= 65 mm
(V = velocitat nominal en m/s de l'ascensor amb una càrrega estàtica entre 2,5 i 4 vegades la massa de la
cabina amb la seva càrrega nominal)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària
per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985,
de 8 de noviembre.
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 203/2016.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació: Declaració "CE" de
conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista
de components de seguretat de l'aparell elevador amb marcatge CE.
- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la
documentació tècnica de la instal·lació.
- Sol·licitar la corba característica dels esmorteïdors utilitzats (cas acumulació energia).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control de les partides objecte del control, i segons criteri de la direcció de l'obra podrà ésser
acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________
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LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS HIDRÀULICS
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Limitadors de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic de 0,63 m/s de velocitat.
LIMITADORS DE VELOCITAT:
Mecanisme o òrgan que per sobre d'una velocitat ajustada prèviament, ordena la parada de la màquina de
l'ascensor i, si és necessari, provoca l'actuació del paracaigudes.
El limitador de velocitat ha d'estar constituït per una politja situada a la part superior del recorregut i accionada
per un cable unit pels seus extrems al paracaigudes allotjat a la cabina.
Ha d'estar assenyalat el sentit de gir corresponent a l'actuació del paracaigudes sobre el limitador de velocitat.
El limitador de velocitat ha de ser accionat per un cable metàl·lic molt flexible.
Ha d'incorporar un dispositiu elèctric de seguretat que aturi la màquina de l'ascensor en cas de trencament o
afluixament del cable del limitador.
L'esforç provocat pel limitador de velocitat, com a conseqüència del seu tret, ha d'ésser com a mínim de 300 N
o el doble de l'esforç necessari per actuar el paracaigudes.
La relació entre el diàmetre primitiu de la politja i el diàmetre nominal del cable ha de ser de 30, com a mínim.
PARACAIGUDES:
Dispositiu mecànic destinat a aturar i immobilitzar la cabina o el contrapès sobre les seves guies en cas d'excés
de velocitat al descens o de trencament dels òrgans de suspensió.
El paracaigudes ha de ser d'efecte instantani.
L'accionament del paracaigudes de la cabina ha d'estar provocat pel limitador de velocitat.
Els òrgans de frenat del paracaigudes han d'estar situats preferentment a la part inferior de la cabina.
Un cop accionat i després del seu desbloqueig, el paracaigudes ha de quedar en condicions de funcionar
normalment.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària
per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985,
de 8 de noviembre.
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El limitador de velocitat ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant
- Velocitat límit
- Diàmetre del cable
- Composició dels cables
- Control d'homologació
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 203/2016.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació: Declaració "CE" de
conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista
de components de seguretat de l'aparell elevador amb marcatge CE.
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-

Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la
documentació tècnica de la instal·lació.
- Comprovació de la velocitat d'actuació.
- Comprovació del precintat del limitador.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control de les partides objecte del control, i segons criteri de la direcció de l'obra podrà ésser
acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
BLA - PORTES D'ACCÉS PER A ASCENSORS
BLA4 -

PORTES D'ACCÉS CORREDISSES AUTOMÀTIQUES PER A ASCENSORS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Portes d'accés corredisses automàtiques d'acer pintat o acer inoxidable per a accedir des dels pisos a la cabina.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els components d'un ascensor han de correspondre als declarats per l'instal·lador a la documentació que
acredita la conformitat CE de l'ascensor instal·lat, d'acord amb el Real Decreto 203/2016 d'1 d'agost i les
normes UNE-EN 81-1 i UNE-EN 81-2.
Les portes d'accés han de ser de fulles de desplaçament horitzontal sobre les seves guies. L'obertura i
tancament han de ser automàtics.
Les portes i els bastiments han d'estar construïts garantint la seva indeformabilitat al llarg del temps.
Els elements d'acer han de dur una emprimació de doble capa de pintura antioxidant. Després del muntatge de
l'aparell elevador s'han de pintar de forma definitiva.
Han de complir els reglaments pertinents de protecció contra incendis aplicables a l'edifici.
Resistència de la porta, amb el seu pany en posició de bloqueig, en aplicar una força perpendicular a la fulla de
300 N repartida en una superfície quadrada o circular de 5 cm2:
- Deformació permanent: Nul·la
- Deformació elàstica: <= 5 mm
- Funcionament segur de la porta durant i després de la prova: Sense afectacions
La porta d'accés ha de portar un forrellat per al seu enclavament mecànic i elèctric, de forma que la porta no es
pugui obrir si no és que la cabina està aturada o a punt d'aturar-se a la zona de desenclavament ( + - 20 cm
del nivell del pis)
Ha de tenir un dispositiu elèctric de control de tancament que no permeti el funcionament en servei normal de
l'ascensor si una porta està oberta.
Ha de tenir un dispositiu sensible de reapertura automàtica per tal d'evitar que un passatger quedi atrapat per
la porta.
Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina.
La porta s'ha de poder desenclavar des de l'exterior per mitjà d'una clau especial d'emergència que s'adapti al
triangle definit a l'annex B de l'UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2.
L'enclavament ha de resistir, sense deformació permanent, una força de 1000 N aplicada sobre el forrellat,
segons l'assaig definit a l'annex F.1 de l'UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2.
L'esforç necessari per a impedir el tancament de la porta després del primer terç del seu recorregut no ha de
superar 150 N.
Energia cinètica de la porta a la velocitat mitja de tancament: <= 10 J
(velocitat mitja segons l'article 7.5.2.1.1.2 de l'UNE-EN 81-1 o 2)
Franquícia porta-bastiment: <= 6 mm
Sistema d'enclavament : d'acord amb article 7.7 UNE-EN 81-1 o 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
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Tots els components de seguretat de l'ascensor han d'anar acompanyats d'un manual d'instruccions per al seu
muntatge, ajust, i manteniment, de fomera eficaç i lliure de perills.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
UNE-EN 81-1:1999 Normas de seguridad para la construcción e instalación de los ascensores. Parte 1:
Ascensores eléctricos.
UNE-EN 81-2:1999 Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascensores
hidráulicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Tots els components de seguretat dels ascensors han de tenir la marca CE i la documentació corresponent, que
acrediti la seva conformitat amb el Real Decreto 203/2016 d'1 d'agost, i les normes UNE-EN 81-1 o UNE-EN
81-2. Son dispositius de seguretat els enumerats a l'annex III del RD 203/2016.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació: Declaració "CE" de
conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista
de components de seguretat de l'aparell elevador amb marcatge CE.
- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la
documentació tècnica de la instal·lació.
- Sol·licitar el certificat assaig al foc portes accés.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control de les partides objecte del control, i segons criteri de la direcció de l'obra podrà ésser
acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
BLF -

GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS HIDRÀULICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Grups tractors per a ascensors elèctrics de passatgers.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El grup tractor ha d'incorporar els dispositius i els mecanismes següents:
- Central de força amb motor de corrent altern trifàsic i rotor en curt circuit asincrònic
- Bomba de visos d'eix múltiple
- Dipòsit d'oli amb indicadors de nivell
- Vàlvula de seguretat de la pressió d'oli
- Manòmetre
- Bloc de vàlvules per al control de maniobres
- Antiretorn a la sortida de la bomba
- Elements amortidors de vibracions
El grup tractor ha d'estar proveït d'una vàlvula de comandament manual que permeti baixar la cabina al nivell
on els passatgers puguin abandonar-la, fins i tot en cas d'una interrupció del corrent d'alimentació elèctrica.
Característiques de l'accionament d'emergència a l'interior de la cabina i a la central de força:
- Els dispositius de comandament i seguretat han de comprendre:
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- Clau de tancament
- Vàlvula antiretorn
- Vàlvula de sobrepressió
- Vàlvules direccionals de pujada i baixada
- Vàlvula paracaigudes
Característiques de l'oli transmissor del moviment:
- Pes específic: Aprox. 8,8 kN/m3
- Viscositat a 50°C: Aprox. 5,7° E
- Índex de viscositat (E): > 180
Característiques del grup tractor:
- Tensió d'alimentació: 380/220 V, trifàsica
Freqüència: 50 Hz
- Velocitat sincrònica: <= 1500 rpm
- Connexions per hora: >= 90
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària
per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985,
de 8 de noviembre.
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar, en lloc visible, una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant
- Potència útil del motor
- Tensió i freqüència
- Intensitat nominal del motor
- Connexions per hora
- Tipus d'oli
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació: Declaració "CE" de
conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista
de components de seguretat de l'aparell elevador amb marcatge CE.
- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la
documentació tècnica de la instal·lació.
- Sol·licitar la documentació tècnica del grup impulsor utilitzat.
- Sol·licitar el certificat de calibració del manòmetre.
- Sol·licitar la documentació de tots els components del circuit hidràulic.
- Comprovar el tipus d'oli utilitzat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Es realitzarà un control de les partides objecte del control, i segons criteri de la direcció de l'obra podrà ésser
acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
BLJ -

QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS HIDRÀULICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Quadres i cables de maniobra per a ascensors hidràulics amb maniobra universal simple.
QUADRE DE MANIOBRA:
Ha d'estar format per un conjunt de circuits i mecanismes elèctrics per al comandament i control de l'ascensor.
Ha d'incorporar els circuits elèctrics següents amb els corresponents dispositius i mecanismes:
- Circuit de potència format per:
- Fusibles
- Contactor general d'entrada amb protecció tèrmica
- Conjunt parada-marxa i sentit de l'ascensor
- Circuits de comandament, control i senyalització formats per:
- Fusibles
- Transformador reductor de tensió
- Rectificador de corrent altern a continu
- Relès electromagnètics o circuits electrònics per a les parades
- Temporitzadors de trucada i relès de senyalització
- Circuit d'il·luminació i alarma de la cabina
En cas de fallada de l'alimentació normal, el circuit d'il·luminació i alarma ha de quedar cobert per un sistema
d'acumuladors.
La complimentació de les trucades ha de ser del tipus normal de bloqueig.
Cada trucada exterior només ha de ser complimentada per un sol ascensor.
CABLE DE MANIOBRA:
El cable de maniobra està destinat a la connexió de la cabina de l'ascensor a través del buit amb el quadre
elèctric de comandament situat a la cambra de màquines.
Aquest cable ha d'estar format pel nombre necessari de conductors elèctrics.
Aquest cable és destinat a:
- Il·luminació reglamentària de la cabina
- Alimentació del circuit d'enllumenat d'emergència
- Senyal d'alarma amb acumuladors
- Connexió de tots els botons de comandament
- Senyals lluminoses de la botonera i de l'interior de la cabina
- Sistemes de ventilació
En cas de l'existència de portes automàtiques, l'alimentació de l'operador destinat al seu accionament s'ha de
realitzar també a través del cable de maniobra.
Tensió de la xarxa: 400/230 V, trifàsica
Tensió de circuits de comandament, control i senyalització: <= 100 V, contínua
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària
per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985,
de 8 de noviembre.
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 203/2016.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació: Declaració "CE" de
conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista
de components de seguretat de l'aparell elevador amb marcatge CE.
- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la
documentació tècnica de la instal·lació.
- Sol·licitar la documentació tècnica de l'aparamenta elèctrica utilitzada.
- Sol·licitar els esquemes de principi dels circuits de potència i dels circuits de la sèrie de seguretat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control de les partides objecte del control, i segons criteri de la direcció de l'obra podrà ésser
acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
BLL BLL1 -

BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS
BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bastidors, cabines i portes de cabina per a ascensors de passatgers.
S'han considerat els tipus següents:
- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat normal i portes de cabina batents manuals d'acer pintat
- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat normal o mitjana i portes de cabina corredisses automàtiques
d'acer pintat
- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat mitjana o alta i portes de cabina corredisses automàtiques d'acer
inoxidable amb velocitat d'obertura constant per a portes de 100 cm d'amplària
BASTIDOR:
El bastidor amb els elements de suspensió sobre el qual ha de quedar muntada la cabina ha d'estar format per
perfils d'acer de resistència adequada a la càrrega i velocitat nominal de l'aparell elevador.
CABINA:
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets, sostre i paviment,
els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats durant el funcionament
normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu de guiatge o en l'impacte de la cabina contra els
amortidors.
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, i les úniques
obertures autoritzades seran les entrades per a l'accés normal dels usuaris, les trampes i portes de socors i els
orificis de ventilació.
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L'espai interior de la cabina i la seva resistència, han de ser els adeqüats al número màxim de passatgers i a la
càrrega nominal que ha de transportar.
Alçària lliure interior de la cabina: >= 2 m
Alçària de l'entrada de la cabina: >= 2 m
Les parets de la cabina han de tenir una resistència mecànica suficient per a suportar, sense deformació
elàstica superior a 15 mm, una força de 300 N aplicada perpendicularment sobre una superfície de 5 cm2.
El sostre ha d'estar construït per poder suportar, a qualsevol punt, una força de 2000 N sense deformació
permanent.
Acabats de la cabina de qualitat normal:
- Les parets i el sostre han d'estar revestits amb làmines de PVC o pintura a l'esmalt sintètic
- El passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat
- El paviment ha de ser de material plàstic o linòleum
- La il·luminació ha de ser per plafó fluorescent
- La ventilació ha de ser per escletxes laterals o al sostre
Acabats de la cabina de qualitat mitjana:
- Les parets han d'estar revestides amb plafons desmuntables amb revestiment melanínic, fòrmica o similar
- El sostre ha de ser de xapa d'acer revestida de PVC, orificis asimètrics per la il·luminació o gelosia difusora
d'alumini o plàstic
- El passamans i el sòcol han de ser perfils d'acer inoxidable
- El paviment ha de ser del tipus Saipolen o de goma
- El mirall ha de ser central, lateral o circundant
- La ventilació ha de ser forçada per electro-ventilador situat a la part superior del sostre de la cabina
Acabats de la cabina de qualitat alta:
- Les parets han d'estar revestides de plafons d'acer inoxidable o fustes naturals o envernissades
- El sostre ha de ser de xapa d'acer revestida de PVC, orificis asimètrics per l'il·luminació o gelosia difusora
d'alumini pintat i entrellaçat a tota la superfície del sostre amb marc d'acer inoxidable
- El passamans i el sòcol han de ser perfils d'acer inoxidable
- El paviment ha de ser de granit de gruix <= 10 mm o de marbre o ceràmica de gruix <= 20 mm
- El mirall fumat ha d'estar en posició lateral o circundant
- La ventilació ha de ser forçada per electro-ventilador situat a la part superior del sostre de la cabina
- L'aparell telefònic ha d'estar connectat a la xarxa interior de l'edifici
PORTES CABINA BATENTS MANUALS:
Les portes que tanquen la cabina han de ser de dues fulles giratòries d'obertura i tancament manual.
Hauran d'estar proveïdes de les seves corresponents manetes, accessoris, espieres transparents amb un vidre
de gruix >= 6 mm i els dispositius elèctrics de seguretat per evitar el funcionament de l'ascensor si estan
obertes les portes.
PORTES CABINA CORREDISSES AUTOMÀTIQUES:
La porta que tanca la cabina ha de ser de fulles corredisses de desplaçament horitzontal i obertura central o
lateral.
L'obertura i tancament han de ser de tipus automàtic, mitjançant un equip operador o cabrestant format per un
dispositiu sensible de protecció, que ha d'ordenar la reobertura de la porta quan un passatger sigui colpejat per
la porta en el moment del tancament.
L'acció del dispositiu de protecció pot ser neutralitzada durant els últims 50 mm del recorregut de cada una de
les fulles de la porta.
Les portes han de dur un acabat de pintura a l'esmalt sintètic.
Han d'estar finalitzades amb un folrament d'acer inoxidable, amb un acabat matisat o equivalent.
Si la velocitat d'obertura és constant, l'equip operador ha d'estar format per una màquina reductora, un joc de
palanques i un motor de corrent alterna accionat pels contactors situats al quadre de maniobra.
PORTES CABINA D'ACER PINTAT:
Han de portar una emprimació de pintura antioxidant.
L'esforç necessari per a impedir el tancament de la porta no ha d'ésser superior a 150 N; aquesta mesura no ha
de fer-se al primer terç del recorregut de la porta.
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 203/2016):
Les portes han de ser massisses.
Les cabines han d'estar equipades amb un equip d'intercomunicació que ha de permetre el contacte permanent
amb un servei d'intervenció ràpida.
La cabina ha de tenir els dispositius necessàris per a garantir la ventilació suficient als usuaris, considerant, la
possibilitat de parada prolongada.
La cabina ha de disposar dels elements d'il·luminació suficients que han d'activar-se en el cas de posada en
marxa o d'obertura de les portes. Ha de disposar també, d'il·luminació d'emergència.
En el cas en que hi hagi una sortida d'emergència per a que les persones retingudes en la cabina, puguin
alliberar-se sense ajuda externa, les instruccions corresponents, per aquest cas, han de figurar de forma clara i
visible en la cabina.
La il·luminació d'emergència i l'equip d'intercomunicació, han de garantir un temps mínim de funcionament, en
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el cas en que falli completament el subministre d'energia, suficient per a permetre la intervenció normal dels
equips d'auxili.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Desmuntades per elements i empaquetada en caixes, amb els cargols, subjeccions i
components a part.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària
per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985,
de 8 de noviembre.
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de constar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Control d'homologació
- Any de fabricació
- Càrrega nominal
- Nombre de cables
- Diàmetre i càrrega de ruptura dels cables
Ha de portar, en un lloc visible, una placa amb les dades següents:
- Càrrega útil (en kg)
- Nombre màxim de persones
- Nom de l'instal·lador de l'ascensor
- Número del RAE ("Registro Aparatos Elevadores Oficial")
La cabina i els components de seguretat, han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real
Decret 203/2016.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació: Declaració "CE" de
conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista
de components de seguretat de l'aparell elevador amb marcatge CE.
- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la
documentació tècnica de la instal·lació.
- Comprovar si les dimensions són les reglamentaries.
- Comprovar la ventilació.
- Comprovar la resistència mecànica de les parets, pis i sostre.
- Comprovar l'ús de materials no inflamables.
- Sol·licitar el certificat del fabricant del sistema d'enllumenat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control de les partides objecte del control, i segons criteri de la direcció de l'obra podrà ésser
acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.
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____________________________________________________________________________

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
BLN - BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS
BLN1 -

BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Botoneres de cabina per a ascensors de passatgers.
S'han considerat els tipus següents:
- Botoneres de qualitat normal per a ascensors de maniobra universal simple
- Botoneres de qualitat mitjana per a ascensors de maniobra universal simple o maniobra col·lectiva
- Botoneres de qualitat alta per a ascensors de maniobra col·lectiva de pujada i baixada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formades per una placa metàl·lica amb dispositius elèctrics, botons polsadors, per a accionar la
maquinària impulsora de l'aparell.
Aquests elements són per a anar col·locats a l'interior d'una caixa metàl·lica per fixar a la paret.
Tensió de servei per a maniobra: 50 - 110 V
QUALITAT NORMAL:
Botonera amb botons normals, elements de seguretat i placa d'alumini anoditzat.
Els botons han d'actuar per pressió amb el dit.
QUALITAT MITJANA:
Botonera amb botons lluminosos normals, elements de seguretat i placa d'acer inoxidable.
Els botons han d'actuar per pressió amb el dit.
QUALITAT MITJANA I MANIOBRA COL·LECTIVA:
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d'il·luminar com a senyal per a l'usuari
que la trucada ha quedat enregistrada.
Ha de portar les indicacions lluminoses de posició de la cabina durant el seu recorregut; les designacions de les
plantes i els elements de seguretat han de ser les determinades per la Reglamentació vigent.
QUALITAT ALTA I MANIOBRA COL·LECTIVA:
Botonera amb botons electrònics de tipus capacitiu amb senyalització lluminosa, elements de seguretat i placa
d'acer inoxidable.
Els botons han d'actuar pel contacte amb el dit.
Al fer contacte el botó, s'ha d'il·luminar el seu perímetre per indicar al passatger que la seva trucada ha quedat
enregistrada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària
per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985,
de 8 de noviembre.
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas.
____________________________________________________________________________

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
BLR - BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Botoneres de pis.
S'han considerat els tipus de qualitat següents:
- Qualitat normal
- Qualitat mitjana
- Qualitat alta
S'han considerat els tipus de maniobra següents:
- Maniobra universal simple
- Maniobra col·lectiva de baixada
- Maniobra col·lectiva de pujada i baixada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formades per una placa metàl·lica amb dispositius elèctrics, botons polsadors, per a accionar la
maquinària impulsora de l'aparell.
Aquests elements són per a col·locar a l'interior d'una caixa metàl·lica per a encastar a la paret.
Tensió de servei per a maniobra: 50 - 110 V
BOTONERES DE QUALITAT NORMAL:
Ha d'incorporar botons normals, elements de seguretat i placa d'alumini anoditzat.
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d'il·luminar com a senyal per a l'usuari
que la trucada ha quedat enregistrada.
BOTONERES DE QUALITAT MITJANA:
Ha d'incorporar botons lluminosos normals, elements de seguretat i placa d'acer inoxidable.
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d'il·luminar com a senyal per a l'usuari
que la trucada ha quedat enregistrada.
BOTONERES DE QUALITAT ALTA:
Ha d'incorporar botons electrònics de tipus capacitiu amb senyalització lluminosa, elements de seguretat i placa
d'acer inoxidable.
Els botons han d'actuar pel contacte amb el dit.
MANIOBRA UNIVERSAL:
La botonera ha de tenir un sol polsador de trucada que actuarà per la pressió digital.
MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA:
La botonera ha de tenir un polsador de trucada i una fletxa de preavís de sentit de marxa que assenyali cap a
baix a les plantes superiors i cap amunt a la planta baixa.
MANIOBRA COL·LECTIVA DE PUJADA I BAIXADA:
La botonera de plantes intermitges ha de tenir dos polsadors de trucada, un per a pujar i l'altre per a baixar.
A les plantes extremes la botonera només ha de tenir un polsador que serà per a baixar des de la planta última
superior i per a pujar des de la planta primera inferior.
Les senyals del preavís del sentit de marxa de l'ascensor s'han de situar bé a la pròpia botonera o sobre el
llindar de la porta d'accés.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària
per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985,
de 8 de noviembre.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas.
____________________________________________________________________________

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
BLT -

SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Selectors de parades per a ascensors.
El selector de parades és el dispositiu que assegura l'exacta retransmissió del desplaçament de la cabina per
l'interior del buit als relès dels pisos situats al quadre de maniobres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per l'aparellatje que s'ha d'instal·lar dins del buit a les zones properes a les parades.
Ha de constar dels jocs de pantalles magnètiques, en funció del tipus de nivellació, amb els seus corresponents
suports per fixar a la part posterior de les guies de la cabina i els interruptors i contactes electromagnètics
situats a la part superior del sostre de la cabina.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària
per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985,
de 8 de noviembre.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el
Pàgina: 245

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas.
____________________________________________________________________________

BN -

VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA
BN12 -

VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES

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

elements de connexió.

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

BN -

VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN3 - VÀLVULES DE BOLA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, amb cos d’1, 2 o 3 peces, d’accionament manual o amb actuador.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules de bola metàl·liques, d’accionament manual, per a roscar
- Vàlvules de bola metàl·liques, d’accionament manual, amb brides
- Vàlvules de bola metàl·liques, amb actuador elèctric, per a roscar
- Vàlvules de bola metàl·liques, amb actuador elèctric, amb brides
- Vàlvules de bola metàl·liques, amb actuador pneumàtic, amb brides
- Vàlvules de bola de material sintètic, d’accionament manual, per a roscar o encolar
- Vàlvules de bola de material sintètic, d’accionament manual, amb brides
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- Vàlvules de bola de material sintètic, amb actuador elèctric, amb brides
- Vàlvules de bola de material sintètic, amb actuador pneumàtic, amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
Vàlvules metàl·liques manuals:
- Cos amb connexió per brides
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió mascle)
- Tancament manual mitjançant maneta fixada a l’eix amb femella
- Eix d’accionament de l’obturador esfèric
- Obturador esfèric amb un forat diametral en les vàlvules de 2 vies o un forat en T o L en les de 3 vies, i amb
l’allotjament per a l’eix
- Assentaments d'estanquitat per a la bola
- Premsaestopes o anells tòrics per a l'estanquitat de l'eix d'accionament
Vàlvules metàl·liques amb actuador elèctric o pneumàtic:
- Cos amb connexió per brides o amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscades
exteriorment (connexió mascle), preparat per a muntar l’actuador
- Tancament mitjançant actuador elèctric o pneumàtic que acciona l’eix de la vàlvula
- Eix d’accionament de l’actuador esfèric
- Seients d’estanquitat per a la bola
- Premsaestopes o anells tòrics per a l’estanquitat de l’eix d’accionament
Vàlvules de material sintètic manuals:
- Cos de material termoplàstic amb els extrems preparats per a roscar, soldar o embridar
- Maneta d’accionament de l’eix de l’obturador esfèric
- Obturador esfèric amb un forat diametral en les vàlvules de 2 vies o un forat en T o L en les de 3 vies, amb
l’allotjament de l’eix de la vàlvula
- Seients d’estanquitat per a la bola
- premsaestopes o anells tòrics per a l’estanquitat de l’eix de la vàlvula
Vàlvules de material sintètic amb actuador elèctric o pneumàtic:
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Materials:
Vàlvules amb cos de bronze:
- Bola: Acer inoxidable
- Elements d'estanquitat: Tefló
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil):
- Bola: poli(clorur de vinil)
- Elements d'estanquitat: Cautxú tecnopolímer d’etilepropilediè EPDM
Caracterí stiques del servomotor:
- Tensió d’alimentació: 220 V
- Potència: 4 VA
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de
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acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO
16135:2006).
____________________________________________________________________________

BN -

VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ
BN81 -

VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la gravetat
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BQ -

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ2 - PAPERERES
BQ21 -

PAPERERES TRABUCABLES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a
la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements que
permetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.
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Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part
superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Alçària: 50 cm
Tipus d'acer: S235JR
Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm
Gruix de la planxa perforada: 1 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs
protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a
l’obra sense el certificat de garantia corresponent.
____________________________________________________________________________

BQ -

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ4 - PILONES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó.
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació.
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Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. Han de
portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes de regulació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats i protegits.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a
l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
____________________________________________________________________________

BR -

MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS
BR34 -

ESMENES BIOLÒGIQUES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
- Bioactivador microbià
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu orgànica
de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d'humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les
especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents
acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es
realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i
amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia
corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.
____________________________________________________________________________

BR -

MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS
BR35 -

ESMENES ORGÀNIQUES I SUBSTRATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Matèria procedent de la humificació de molses en condicions anaeròbiques amb un pH àcid.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Matèria orgànica (s.m.s.): 85%
Cendres: 15%
Humitat: <= 50%
pH: 5,5 - 6
Densitat aparent seca: 104 kg/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En sacs.
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Tipus de producte
- Nom del fabricant
- Marca comercial
- Pes net
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BR -

MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS
BR3P -

TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de
matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs
orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
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- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les
especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents
acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es
realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i
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amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia
corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.
____________________________________________________________________________

BR -

MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 - ARBRES I PLANTES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de
reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si
es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ
07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma
NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control
d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor
d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit
anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada
aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels
han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels
seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per
a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser
soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple
d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que
s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma
NTJ 07A.
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CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per
a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser
recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha
de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les especificacions de la
DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II
i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la taula
del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o
fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les
proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i
amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir
zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la
planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la
planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha
de tenir una temperatura temperada.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma
NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes
d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part
radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a
l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb
palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 de la
norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no es
possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot emmagatzemar.
S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps
calorós, i 3 dies amb temps fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Qualitat general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Enfiladisses.
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i
gespes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
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- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en
l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba,
espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la
barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia
corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
____________________________________________________________________________

D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 -

FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas,
elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb
les prescripcions de la EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
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- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser
superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans
d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________

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 l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
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La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant,
d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a
compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les
condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.
____________________________________________________________________________

D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 - MORTERS I PASTES
D071 -

MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
D0718911.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els següents additius:
- Inclusor d'aire
- Hidròfug
- Colorant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la
barreja i temps de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant,
d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a
compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les
condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.
____________________________________________________________________________

D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
D0B2A100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a
l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions
d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar
les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el
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formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han
de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels
límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments
en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en
l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall
automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat
per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests
treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________
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D9 -

ELEMENTS COMPOSTOS PER A PAVIMENTS

D93 - CONGLOMERATS PER A PAVIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elaboració de terra-ciment en planta situada a l'obra.
L'execució de l'element compost inclou les operacions següents:
- Aportació i aplec de terres i altres materials per a la confecció de la mescla
- Elaboració de la mescla en planta situada a l'obra
- Transport de la mescla al tall de treball
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'han d'utilitzar ciments de categoria superior a 32,5 N.
Les terres no han de tenir matèria orgànica o d'altres substàncies que puguin perjudicar l'adormiment del
ciment.
TERRA:
Mida màxima del granulat: 1/2 del gruix de la tongada per compactar, < 80 mm
Elements retinguts en el tamís 2 mm (UNE 7050-1), en pes: <= 80%
Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7050-1), en pes: <= 50%
Condicions de la fracció tamisada pel tamís 0,4 mm (UNE 7050):
- Límit líquid (NLT-105): < 35
- Índex de plasticitat (NLT-106): < 15
Contingut de SO3, en pes (NLT 120): < 0,5%
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Abans de barrejar el terra amb el ciment s'ha de disgregar fins a aconseguir una eficàcia mínima del 100%
referida al tamís 25 mm (UNE 7050-1) i del 80% referida al tamís 5 mm (UNE 7050-1).
La mescla s'ha de fer en planta dosificadora, que ha de disposar de dosificadors independents per la terra, el
ciment i l'aigua.
S'ha de barrejar primer el ciment amb el terra, fins que desapareixin els grumolls de ciment. A continuació s'ha
d'afegir l'aigua.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.
La mescla s'ha de fer just abans de l'utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat 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)
____________________________________________________________________________
4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
44 - ESTRUCTURES
445 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
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445RB1A1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge i
desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Pilar de formigó armat
- Mur de formigó armat
- Biga de formigó armat
- Cèrcol de formigó armat
- Sostre nervat unidireccional
- Sostre nervat reticular
- Llosa inclinada de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural estigui en
disposició de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la
durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els
guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a
l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de
la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la
barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
- En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
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Vibracions: Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES I LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
SOSTRES:
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a
la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació
que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de
l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el
nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició
definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació
completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
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Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.
SOSTRES I LLOSES:
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja
i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________

44 - ESTRUCTURES
44R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de reparació de llosanes de balcó.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reparació de revestiment de cantell de llosana de formigó armat o amb estructura de perfils laminats
- Reconstrucció de llosana sobre biguetes metàl·liques existents, totalment descobertes
- Reparació de cantell de llosana de pedra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reparació de revestiment de cantell de llosana de formigó o morter:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc del cantell de la llosana fins a desobrir els caps de l'estructura metàl·lica, o l'armadura
- Neteja dels elements d'acer i passivat dels mateixos
- Aplicació d'un adhesiu per a fer el pont d'unió entre el formigó vell i el nou
- Perforació del formigó i fixació de barres d'acer inoxidable en forma d'U, per a formar un cèrcol, i col·locació
de les barres longitudinals d'acer
- Muntatge d'un encofrat inferior i lateral de la llosana
- Col·locació de perfils de poliestirè per a reproduir les motllures de la llosana
- Reconstrucció amb formigó del cantell de la llosana
- Col·locació d'una tela metàl·lica com aramdura de l'arrebossat
- Reconstrucció dels volums i motllures de la cara inferior amb morter polimèric
- Reparació dels ancoratges de la barana
Reconstrucció de llosana sobre biguetes metàl·liques existents:
- Preparació de la zona de treball
- Neteja dels elements d'acer i passivat dels mateixos
- Muntatge d'un encofrat inferior i lateral de la llosana
- Col·locació de perfils de poliestirè per a reproduir les motllures de la llosana
- Col·locació de peces d'encadellat ceràmic entre les bigues
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- Col·locació d'una armadura perimetral connectada als caps de les biguetes, i d'una malla superior
- Reblert amb formigó de la llosana
- Impermeabilització de la cara superior de la llosana
- Protecció de la làmina impermeabilitzant amb morter
- Enrajolat de la cara superior de la llosana, i col·locació d'una peça amb escopidor al perímetre
- Desencofrat de la llosana
- Arrebossat de la cara inferior, armat amb una malla d'acer
- Reparació dels ancoratges de la barana
Reparació de cantell de llosana de pedra:
- Preparació de la zona de treball
- Neteja de la pedra amb extracció de sals i raspallat d'eflorescències
- Reproducció dels volums deteriorats amb morter de reconstrucció armat amb xarxa de filferros d'acer
inoxidable
- Aplicació d'un tractament hidrofugant a la pedra
CONDICIONS GENERALS:
La llosana reparada ha de ser estable i no ha de tenir elements amb perill de despreniment.
La geometria de l'element reconstruït i el seu aspecte superficial ha de correspondre a l'element original,
d'acord amb la DT i les indicacions de la DF.
No han de restar perfils d'acer ni armadures al descobert.
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques o elements adherits.
S'han de mantenir els junts existents.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests
límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat a l'apartat Descripció, on s'enumeren les operacions incloses
a la unitat d'obra.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació
que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de
l'operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària de llosana realment reparat, d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E21 E213 -

ENDERROCS
ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
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- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs,
on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al
mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un
sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura
per acumulació de material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 -

MOVIMENTS DE TERRES

E221 -

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E221B472.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a buidat de soterrani
- Excavació per a rebaix
- Excavació per dames
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Excavació per dames:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de l'amplària de les dames
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
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Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i
50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de
resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar
amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig
de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants
de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la
utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries,
etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel
procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de
plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han
de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o
de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la
maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la
mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un
abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es realitzarà
l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la DF, aplicant al replanteig
les següents dimensions:
- Amplària inferior del talús.
- Amplària superior del talús.
- Amplària de la dama.
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels extreme del
talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària igual a una dama per N unitats.
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat, aquesta
operació es repetirà N vegades.
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques dels
elements estructurals
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una
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instal·lació autoritzada de gestió de residus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació
d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació
d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas,
cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals
del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________
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E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 -

MOVIMENTS DE TERRES

E222 -

EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E222B42A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb
utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la
partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i
50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que
determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
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La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just
abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de
l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos
següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un
sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua
interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de
la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals
del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
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obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 E225 -

MOVIMENTS DE TERRES
REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats
d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la
superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma
amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que
s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
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REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels
terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord
amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de
granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip
habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________
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E2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin
l'aprovació de la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E3 - FONAMENTS
E3C - LLOSES
E3CB -

ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E3CBBA66.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres
i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat
o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE
36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
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DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les
barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i
que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de
l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT
i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a
que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de
les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de
la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la
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barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat
màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >=
longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en
l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó,
etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
Pàgina: 277

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la
qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de
qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E43 E435 -

ESTRUCTURES DE FUSTA
BIGUETES DE FUSTA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E435B1A2,E435B1A3,E435B2A2,E435B1A4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats
directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Biguetes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació d'elements estructurals nous:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal
verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les
indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M Estructuras de Madera".
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de
fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments.
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la
ventilació de la fusta.
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases.
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin
protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació.
Toleràncies d'execució:
- Fusta serrada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els
límits de la classe 1 segons la norma UNE EN 336 per a fusta de coníferes i pollancre.
- Aquesta norma s'aplicarà a d'altres especies de frondoses amb els coeficients de minvament i inflament
corresponents.
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:
- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF
abans d'iniciar els treballs en obra.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant
els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de
cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els
Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran
les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del
muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més
peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al
centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció
teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.
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 Madera DB-SE-M.
UNE 56544:2003 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas.
UNE-EN 1912:2005 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies.
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E43 -

ESTRUCTURES DE FUSTA

E43G -

BIGUES DE FUSTA LAMINADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E43GB132.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats
directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
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- Bigues
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació d'elements estructurals nous:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal
verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les
indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M Estructuras de Madera".
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de
fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments.
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la
ventilació de la fusta.
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases.
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin
protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació.
Toleràncies d'execució:
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els
límits segons la norma UNE EN 390.
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:
- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF
abans d'iniciar els treballs en obra.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant
els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de
cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els
Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran
les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del
muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més
peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al
centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció
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teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.
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 Madera DB-SE-M.
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de
los valores característicos.
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural.
Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E44 -

ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E44BB113,E44BB114.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces
compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0,
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR,
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,
segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,
segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
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- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense
autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer
i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge.
Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es
dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats
adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte
amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols
provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell
del formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades
especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i
de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o
formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar
seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de
l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del
cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma
següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
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- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
Diàmetre dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2
de l'EAE
- Posició dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació
ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.
-

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF
abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de
taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant
que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el
terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat
estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues
provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del
muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin
l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada
o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de
muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després
completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada,
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el
muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de
l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar
l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre
àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de
protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
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Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV
1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de
l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que
proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat
10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria
civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més
peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos
forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques
particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces
armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al
"collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament
començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat
per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat
mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics.
Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no
s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com
a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament,
seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les
peces necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament
laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN
287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus
d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de
soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat
de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al
soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
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El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals
estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en
cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un
raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4
del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77
de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la
zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor,
tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat
reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de
soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de
subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per
part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de
taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser
aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a
l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
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-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al
taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com a
mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per
la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada
metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta
definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció
visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra.
A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats
amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius,
es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
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-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la
longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan
aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements
secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E45 -

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Pilars
- Murs
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S'han considerat les operacions auxiliars següents:
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
Tractament de cura amb producte filmògen:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries
- Protecció de la zona tractada
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes
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d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó
sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
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SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició
definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació
completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs,
en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats
al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui
i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives
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dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que
el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions.
S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar
en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi
d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures
actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona
d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement dins
dels trenta minuts següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de
l'aplicació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat
de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de
les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la
ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.
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- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article
100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions
tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs
oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar
els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de
les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4B - ARMADURES PASSIVES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres
i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat
o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE
36831.
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Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les
barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i
que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de
l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT
i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest
gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a
que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de
les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de
la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no
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ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la
barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat
màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >=
longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el
seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en
l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó,
etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg
a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per
aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la
qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de
qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4DC -

MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on
s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
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La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del
plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir
les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la
DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la
reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La
DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels
possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a
base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han
d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals
produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i
un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça,
si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència
real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de
la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba
sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament
durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin
esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
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¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de
l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels
tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat
de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense
rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç
per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa
del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han
d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària
per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb
posterioritat.
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Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure
moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i
puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de
l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a
altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja
i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4E -

ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

E4E2 -

PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E4E25611.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila
expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de
ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en
especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en
funció de les classes d'exposició.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el
través de la peça.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els
criteris fixats per la DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades,
formant un pilar del terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha
de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest
quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat
a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests
límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no
absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la
peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i
tornar-la a col·locar.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar
compactat i sense buits dins de les peces.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del
formigó fresc.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja
sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del
vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4L E4LM -

ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
PLANXES D'ACER GALVANITZAT PER A SOSTRES COL·LABORANTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de plaques perfilades semiresistents de xapa d'acer galvanitzat grecades, de 0,80
mm fins a 1,20 mm de gruix, per a la formació de sostre.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del perímetre de recolzament de les plaques, neteja i nivellament
- Replanteig i col·locació de les plaques
- Fixació de les plaques o execució de les soldadures, en cas que sigui necessari
CONDICIONS GENERALS:
El fabricant ha de facilitar les característiques geomètriques i mecàniques de les plaques i tota la documentació
que ha d'aportar un producte amb marcatge CE.
El subministrador de les plaques ha de partir dels plànols de la DT del projecte i ha de preparar i sotmetre a
l'aprovació de la DF els plànols constructius per a l'execució i la col·locació a l'obra dels seus materials.
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i
mitjans auxiliars previstos.
Les plaques han d'estar col·locades en la posició i nivell previstos a la DT.
Les plaques, un cop col·locades han de quedar ben alineades i anivellades.
Les plaques col·locades no han de presentar superfícies amb bonys, cantells doblegats, ni discontinuïtats en el
galvanitzat.
Les ales de les jàsseres de suport han d'estar ben netes i preparades per a l'execució de les soldadures de les
plaques.
Ha d'estar sòlidament unit als elements de suport.
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la
peça.
La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.
El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe per carregament.
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre
aquest i les plaques.
Les plaques han de quedar fixades als elements de suport mitjançant soldadura o amb visos especials a pressió
controlada.
Les fixacions s'han de fer a cadascuna de les estries de la placa.
Les unions han de ser com a mínim amb dues fixacions per a cada extrem de la placa.
Hi han d'haver una fixació cada 50 cm en el cas de dos recolzaments o tram simple i cada 100 cm en tram
continuo.
El tancament de les estries en el perímetre dels forats o en l'acord amb els pilars, s'ha de realitzar mitjançant
peces especials de remat de xapa galvanitzada.
Al voltant dels pilars cal disposar pletines d'ajust i de tancament.
La cara inferior i la superior no han de quedar definitivament a d'intempèrie, ni sotmeses a ambients agressius,
humits o químics.
El sostre, un cop executada la capa de formigó, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla.
Diàmetre de les soldadures: >= 20 mm
Llargària de recolzament (H:gruix sostre): >= 50 mm, >= H/2
Fixacions a l'extrem de cada estria: >= 2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig en planta: ± 20 mm
- Nivell: ± 10 mm
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-

Acord amb els recolzaments:

+ 10 mm,

-5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plaques han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.
S'han de disposar ben alineades i han de quedar unides a tocar longitudinalment sobre els recolzaments.
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.
Per a la col·locació s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als extrems de la mateixa.
Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar la fletxa màxima
prevista durant l'abocada del formigó.
Cal col·locar una cantonera de xapa metàl·lica com a remat perimetral per evitar la pèrdua de formigó en els
extrems de les plaques.
Tots els forats s'han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els mitjans d'encofrat més adients
segons el cas.
La superfície de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per
tal d'assegurar l'adherència.
S'han de preveure els sistemes d'apuntalament adients en el cas que siguin necessaris.
Les soldadures s'han de repicar i han de quedar protegides mitjançant l'aplicació d'una pintura antioxidant.
En els forats de més de 20x20 cm cal preveure un reforç metàl·lic específic per a cada cas.
Cal disposar uns suports complementaris i perfils metàl·lics al voltant dels caps de pilars.
La cara inferior de les plaques s'ha de protegir contra el foc en cas que sigui necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament
- Replanteig de les plaques
- Anivellament de les plaques
- Fixació de les plaques als elements de suport.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________
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E4 - ESTRUCTURES
E4Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

E4ZW -

ANCORATGES PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E4ZW1150,E4ZWBP70.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements d'ancoratge per a estructures d'acer.
S'han considerat els elements següents:
- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó.
- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els ancoratges amb tac d'acer o químic:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Execució dels forats
- Neteja del forat
- Col·locació dels ancoratges
En els ancoratges amb perns de connexió:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Soldadura del pern a la planxa
- Comprovació de la unitat d'obra
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament.
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les característiques
geomètriques del tac utilitzat.
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser suficients per
a garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les indicacions del fabricant de
l'ancoratge.
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en el càlcul de
l'ancoratge.
TAC D'EXPANSIÓ:
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de
trencament a causa de la fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
Diàmetre ancoratge ¦
¦
¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Diàmetre de la broca (mm)
¦
15 ¦
18 ¦
24 ¦
¦ Longitud ancoratge (mm)
¦ 109 ¦ 130 ¦ 152 ¦
¦ Profunditat mínima encastament (mm) ¦
88 ¦ 100 ¦ 125 ¦
¦ Gruix màxim element a fixar (mm)
¦
20 ¦
25 ¦
25 ¦
¦ Par de apriete màxim (Nm)
¦
50 ¦
80 ¦ 120 ¦
+---------------------------------------------------------------+
TAC QUÍMIC:
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de
trencament a causa de la fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
Diàmetre ancoratge ¦
¦
¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Diàmetre de la broca (mm)
¦
12 ¦
14 ¦
18 ¦
¦ Longitud ancoratge (mm)
¦ 130 ¦ 160 ¦ 190 ¦
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¦ Profunditat mínima encastament (mm) ¦
90 ¦ 110 ¦ 125 ¦
¦ Gruix màxim element a fixar (mm)
¦
21 ¦
28 ¦
38 ¦
¦ Par de apriete màxim (Nm)
¦
35 ¦
60 ¦ 120 ¦
+---------------------------------------------------------------+
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa amb la biga sobre la
que es recolza.
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes.
Ha de quedar perpendicular a la planxa.
Ha d'assentar sobre una superfície llisa.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material de
base.
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac.
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base.
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el procés.
No es travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un aparell adequat.
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del
tipus utilitzat. Si el tac es de tipus químic, cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac.
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una vegada al seu lloc,
s'introduirà la varilla, punxant el centre de la càpsula.
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin oberts ni caducats, i
seguir el procediment indicat pel fabricant. La primera manxada de l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha
d'introduir fins al fons de la perforació, i anar omplint el forat des del fons cap a l'exterior.
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar i posar en
càrrega l'ancoratge.
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que pugui
ser perjudicial per al seu comportament eficaç.
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, pintures i òxids.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4Z E4ZZ -

ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i components inorgànics per produir un morter fluid, sense retracció,
sense exudació i d'alta resistència.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament
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- Abocada del morter
- Regularització de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
Resistència a flexió amb una consistència fluida:
- 1 dia: >= 6 N/mm2
- 3 dies: >= 8 N/mm2
- 7 dies: >= 9 N/mm2
- 28 dies: >= 10 N/mm2
Resistència a compressió amb una consistència fluida:
- 1 dia: >= 20 N/mm2
- 3 dies: >= 45 N/mm2
- 7 dies: >= 62 N/mm2
- 28 dies: >= 90 N/mm2
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa.
La base de l'element per anivellar ha d'estar encofrada per evitar la pèrdua de pasta.
La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no ha de tenir irregularitats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les propietats del
morter.
Un cop abocat el morter la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
dm3 de volum realment executats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 E618 -

PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug, col·locats amb
morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues cares
vistes
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes
- Formació de pilar amb blocs encadellats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
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- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del
projecte.
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos parcials:
- Pilar: ± 20 mm
- Paredó o paret: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems:
- Pilar: ± 40 mm
- Paredó o paret: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts:
- Horitzontals: + 2 mm
- Verticals: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
PARET O PAREDÓ:
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig
bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa
cap altra condició.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del
DB-SE-F
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2
cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat
compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i
mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el
través de la peça.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar
reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Gruix dels junts:
- Verticals: 0,6 cm
- Horitzontals: <= 1,2 cm
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.
El pilar ha d'estar travat a la paret.
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.
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Gruix dels junts verticals: <= 1,2 cm
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la
DF no fixa cap altra condició.
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és
exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha
d'humitejar.
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no
absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de
quedar compactat i sense buits dintre de les peces.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes
i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat
en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Replanteig de les peces
- Control de col·locació de les peces.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Humitat dels blocs
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
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- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
E788 -

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant
l'aplicació d'un producte líquid.
S'han considerat els materials següents:
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a
impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense reblir ni
fissures).
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el
seu defecte, les especificades per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules,
residus oliosos i antiadherents.
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats pel
fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a
impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
Pàgina: 307

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa
finalització.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
Cal intensificar la inspecció en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.
____________________________________________________________________________

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7B - GEOTÈXTILS I

LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E7B11AF0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant
punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en
el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
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Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir
abans de 24 h des de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i
transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels
elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES
EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un
nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
_________________________________________________________________________
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7J E7J1 -

JUNTS I SEGELLATS
FORMACIÓ DE JUNTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de junt de dilatació o treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:
- Junts de dilatació intern:
- Perfil elastomèric d'ànima circular
- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega
- Placa de poliestirè expandit
- Junts de dilatació externs:
- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada
- Perfil de PVC amb forma d'U
- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Junt amb perfil:
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar
- Execució de les unions entre perfils
Junt amb placa:
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar
CONDICIONS GENERALS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm
- Amplària del junt de dilatació: + 3 mm
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment
amb el formigó per la cara prevista.
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.
JUNT AMB PERFIL:
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.
JUNT AMB PLACA:
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
JUNT AMB PERFIL:
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i
d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonament.
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru vulcanitzat
per calor i pressió.
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir.
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser
fetes a la fàbrica.
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d'estanqueïtat es realitzarà d'un sol cop, sense més
junts que els necessaris per construcció.
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JUNT AMB PLACA:
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
JUNT AMB PLACA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :
- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat
- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL:
- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:
El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL:
No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és conforme a les condicions indicades.
____________________________________________________________________________

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7J E7J5 -

JUNTS I SEGELLATS
SEGELLATS DE JUNTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per
mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu
funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de
components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual
prèvia imprimació
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació específica
- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l'interior del junt
Pàgina: 311

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

- Col·locació del cordó de bentonita
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació,
ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat: ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
Els trams del cordó han de quedar a tocar.
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas
d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte
¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra
¦
- 10 a + 35°C
¦
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦
+ 10 a + 35°C
¦
¦nents o massilla d'óleo-resines ¦
¦
¦Massilla de poliuretà, massilla ¦
5 a 35°C
¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt
¦
¦
¦Massilla acrílica o morter
¦
5 a 40°C
¦
¦sintètic resines epoxi
¦
¦
¦Cordó bentonita de sodi
¦
5 a 52°C
¦
+-----------------------------------------------------+
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per
tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del
fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del
temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició durant el
formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
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Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E83 E83C -

APLACATS
APLACATS DE PEDRA GRANÍTICA TREBALLADA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.
S'han considerat els revestiments següents:
- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, horitzontals o
verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines).
- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de façana ventilada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Col·locació de l'estructura de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les peces a l'estructura de suport
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat
previstos.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no
s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total
- Sobreplom cap a l'interior: ± 2 mm/2 m
- Sobreplom cap a l'exterior: Nul
COL·LOCAT AMB MORTER:
Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, col·locats en el
junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts horitzontals, en el cas de platines.
Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt horitzontal.
Nombre de ganxos per peça: >= 2
Separació entre fixacions: <= 80 cm
Penetració de la fixació dins de l'obra: >= 3,5 cm
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Morter d'unió de la fixació: Ciment pòrtland i sorra de dosificació 1:3
FAÇANA VENTILADA:
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels paràmetres
admissibles.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. Tots els
materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de suportar. Queda expressament
prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les peces.
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces ni entre aquestes
i l'estructura.
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la mateixa resistència
que la resta del conjunt.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de retirar de l'obra les restes
de peces i els materials sobrants.
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar-les.
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el suport.
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.
FAÇANA VENTILADA:
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E86 E86A -

REVESTIMENTS DECORATIUS
REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials,
col·locats a l'obra.
S'han considerat els materials següents:
- Planxes d'acer inoxidable col·locades amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria del suport
- Fixació de la perfileria sobre el suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.)
- Fixació de les planxes a la perfileria
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels paràmetres
admissibles.
Ha de quedar ben adherit al suport.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables
(ratlles, bonys, etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha
de quedar al nivell i en la posició prevista.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Les unions s'han de mantenir paral·leles entre si.
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels
buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les planxes han d'anar recolzades com a mínim en dos perfils.
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la
placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.
Un cop acabades les tasques de col·locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l'obra de tot el
material sobrant ( restes d'embalatges, retalls de planxes, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E89 E894 -

PINTATS
PINTAT D'ESTRUCTURES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents
capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes
d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura
d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de
refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la
DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda,
segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de
l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir
lleugerament amb pintura.
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En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert
temps.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Acero DB-SE-A.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E89 E898 -

PINTATS
PINTAT DE PARAMENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents
capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
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- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes
d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura
d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de
refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la
DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda,
segons les instruccions del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de
l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser
inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els
nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir
lleugerament amb pintura.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una
humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin
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embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E8J E8J3 -

CORONAMENTS
CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació del remat superior d'una paret.
S'han considerat els tipus de peces següents:
- Pedra natural o artificial collada amb morter
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:
- Morter mixt o de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament
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CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor prevista a la DT.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba
immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir respecte a
l'acabat de la paret.
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha de complir amb les
especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.
S'han de respectar els junts estructurals.
Pendent (Façanes): >= 10º
Volada del trencaaigües: >= 2 cm
Distància entre junts de dilatació:
- Pedra artificial, natural o morter de ciment: <= cada dues peces
- Ceràmica: <= 2 m
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF
no especifica d'altres condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de
refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària
per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E93 -

SOLERES I RECRESCUDES

E936 -

SOLERES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E936B8C1.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar
plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de
retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del
formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
Formació de paviment sobre suports.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviments formats per peces col·locades sobre suports.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments de lloses col·locats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura
En paviments col·locats sobre suports:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Replanteig dels suports
- Col·locació dels suports
- Col·locació de les peces del paviment
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el
propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes
superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles:
- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la classificació del
paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en les direccions que indiqui la DT.
El paviment ha de tenir la superfície plana i els junts han de ser sense emmorterar.
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula.
Ha de tenir el pendent especificat en el projecte.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 6 mm/2 m
- Gruix dels junts: <= 3 mm
- Pendent: ± 0,5%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
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Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 25°C quan es faci la col·locació sobre làmines
asfàltiques.
El replanteig requereix l'aprovació de la DF.
Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig dels suports
- Col·locació dels suports.
- Col·locació de les peces del paviment.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9Q - PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA
E9Q2 -

PARQUETS CLAVATS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E9Q2B909,E9Q2B910,E9Q2B009.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de parquet
- Reblert dels junts
CONDICIONS GENERALS:
El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar.
Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície
plana i llisa de textura uniforme.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals.
L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol.
Llargària dels posts: >= 40 cm
Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): >= 2 x ample post
Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)
Junts entre posts
- Amplada mitja: <= 2% ample post
- Amplada màxima: 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm
- Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm
- Alineació entre peces:
- Parquet de posts junt espiga: <= 2mm/2m
- Parquet de posts junt regular:
- Extrems de posts alternatius: 3 mm
- Extrem post a centre post contigu: 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:
- Humitat relativa de l'aire:
- Zones de litoral: < 70%
- Zones d'interior peninsular: < 60%
- Humitat de les llates : <= 18%
- Humitat del morter de subjecció de les llates: <= 2,5%
El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment
acabat.
Els posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata
amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim de 20
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mm.
Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat
superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Col·locació de l'adhesiu (si és el cas).
- Col·locació de les peces de parquet.
- Polit i planejat del parquet col·locat.
- Acabat de la superfície del paviment.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________

EB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

EB1 - BARANES
EB12 -

BARANES D'ACER

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
EB1228AM.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la
seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la
indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element
que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El
valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o
d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha
d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o
formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són
d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora,
han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la
seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la
distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
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* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas
defensas: Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10%
dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment
el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per
tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

EB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

EB1 - BARANES
EB15 -

BARANES D'ACER INOXIDABLE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la
seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la
indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element
que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El
valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o
d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha
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d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o
formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són
d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora,
han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la
seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la
distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas
defensas: Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10%
dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment
el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per
tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
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ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

EC - ENVIDRAMENTS
EC1 - VIDRES PLANS
EC1H -

VIDRES AÏLLANTS DOBLES D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR ANTIBALA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra,
o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o
deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les
agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d'aire:
+--------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia ¦
¦2 llunes + cambra d'aire¦
vidre
¦ galze ¦perimetral ¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦ (mm)
¦ (mm) ± 0,5 ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
<= 20
¦
0,8 - 3
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
¦
3-5
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
5-7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
> 20
¦
0,8 - 3
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
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¦
¦
3-5
¦ 22 ± 2,0¦
5
¦
¦
¦
5-7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
+--------------------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦
Amplària galze
¦
¦
vidre
¦ lateral
¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) ¦
¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦
<= 4
¦
3
¦
Gruix vidre + 6
¦
¦
>4
¦
5
¦
Gruix vidre + 10
¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d'aire:
+---------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14 - 18
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
19 - 23
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
24 - 28
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
30 - 32
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
34 - 38
¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
57
¦
¦
¦ ± 6,0
¦
¦
59 - 63
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 7,5
¦
¦
75
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
16 - 19
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
20 - 24
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
25 - 28
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
30 - 34
¦
>4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
38
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦
57 - 59
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
63
¦
¦
¦ ± 7,0
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
75 - 79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
+---------------------------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap
manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i
a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
+------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques ¦
Pàgina: 330

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦----------¦
¦
14 - 16
¦ ± 1,5
¦
¦
17 - 21
¦ ± 2,0
¦
¦
22 - 26
¦ ± 2,5
¦
¦
27 - 31
¦ ± 3,0
¦
¦
32 - 34
¦ ± 3,5
¦
¦
38 - 40
¦ ± 4,0
¦
¦
42 - 46
¦ ± 4,5
¦
¦
57 - 59
¦ ± 6,0
¦
¦
63
¦ ± 6,5
¦
¦
73 - 75
¦ ± 7,5
¦
¦
79
¦ ± 8,0
¦
+------------------------------------+
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura
sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat
superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF4 -

TUBS D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
EF42ZBEA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub d'acer inoxidable, col·locades i amb els seus elements auxiliars de connexió.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat mitjançant unió premsada
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Encastat
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment
accessibles (muntants, etc.)
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-

Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua,
gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes,
escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim
del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor
elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200
MPa m s/g
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar
cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El
suport no s'ha de soldar al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):
+------------------------------------------------------------+
¦
¦
Diàmetre del tub (mm)
¦
¦
¦----------------------------------------¦
¦
¦ 6 - 8 ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54 ¦ 64 - 108 ¦
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Trams verticals
¦ <= 1,8 ¦ <= 2,4 ¦ <= 3
¦ <= 3,7 ¦
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦ <= 1,8 ¦ <= 2,4 ¦ <= 3
¦
+------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti
la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________

EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
EL2 -

ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent.
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors:
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb
reductor d'engranatges intercalat)
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió
directa a la sortida de l'eix del motor)
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa
a la sortida de l'eix del motor)
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents:
- nivell de trànsit estàndard: població aproximada de 50 persones per aparell elevador
- nivell de trànsit mig: població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador
- nivell de trànsit elevat: població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica:
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé
revestides amb taulers de melamina
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer lacat
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1
(AISI 304), de construcció lleugera
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de
microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer
inoxidable i incorporar una pantalla LDC
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant)
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior
Parada amb materials de qualitat bàsica:
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb
una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord
amb el tipus de maniobra
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja:
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1
(AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de
designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304)
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1
(AISI 304), de construcció estàndard
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de
microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer
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inoxidable i incorporar una pantalla LDC
els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable
el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o
natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb
làmpades halògenes
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior
Parada amb materials de qualitat mitjana:
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb
una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord
amb el tipus de maniobra
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta:
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o
bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb
acabats imitació de fusta natural, etc.)
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316)
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1
(AISI 316) i, de construcció reforçada
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb
polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla
indicadora LDC
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de
quars i sílice amb resines sintètiques
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades
halògenes o amb llums del tipus LED
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior
Parada amb materials de qualitat alta:
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d'acer
amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors
d'acord amb el tipus de maniobra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació
- Col·locació d'amortidors de fossat
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat
- Col·locació de portes d'accés
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats
- Col·locació de portes de cabina
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de
tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. El conjunt constituït per les
guies, les seves unions i les fixacions a l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per
suportar les forces i càrregues a que es sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el
guiatge de la cabina, el contrapès i la massa d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les
deformacions han de limitar-se fins al punt de:
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta alineació entre
una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les guies.
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos,
-
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amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets
per a cables.
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems.
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès.
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una placa
base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. L'espai que ha de quedar per
sota de cabina quan els amortidors estiguin completament comprimits ha de complir simultàniament les tres
condicions següents:
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular de com a
mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares.
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de ser de 0,5 m com
a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància horitzontal de 0,15 m entre:
- Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents
- Les parts més baixes de la cabina i les guies
- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius tensors dels
cables de compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, excepte per als
elements indicats als subapartats de l'apartat anterior, almenys 0,30 m.
Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se servir si la
velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s.
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se servir
si la velocitat nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s.
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de l'ascensor.
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar sòlidament subjectat a
l'estructura de l'edifici i als components del forat pels punts d'ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el
sistema i els elements de subjecció subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. No s'han
de transmetre ni vibracions ni sorolls durant el funcionament.
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris.
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre
si.
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior.
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui possible dels nivells de
parades extremes, sense que per aquest motiu existeixi risc de provocar un tall accidental. Han d'actuar abans
de que la cabina (o el contrapès si n'hi ha) entrin en contacte amb els amortidors.
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels dispositius d'actuació de
la parada normal.
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i ben anivellada.
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de
l'aparell elevador corresponent.
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari.
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats han d'estar
fetes.
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés:
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, el marc de la porta de
la cabina o la bora de tancament de les portes corredores de la cabina no ha d'excedir de 0,15 m
- aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m
- no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot obrir-se quan es troba
dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis: =< 35 mm
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades: =< 0,12 m
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat:
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats: >= 50 mm
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un dels dispositius
elèctrics de seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha d'ordenar la seva parada immediata
d'acord amb els protocols de funcionament normalitzats. Els dispositius elèctrics de seguretat han de ser com a
mínim els següents:
- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de tancat. El
funcionament de l'ascensor està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes portes
- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al fossat i des del
fons del fossat
- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de precedir al
desplaçament de la cabina
- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha d'estar proveïda
del dispositiu de seguretat elèctric de control de tancament. S'admet el desplaçament de la cabina amb les
portes de pis obertes i, dintre de la zona de desenclavament, per a permetre la maniobra d'anivellació o
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reanivelleció al nivell del pis corresponent, sempre d'acord amb els protocols de seguretat de funcionament
control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina ha d'estar
dotada d'aquest dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el funcionament de l'ascensor amb
les portes de cabina obertes o mal tancades
- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d'aquests elements, ha
d'existir un dispositiu elèctric de seguretat que en controli l'enclavament
- dispositiu de parada en el sostre de la cabina
- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina
- control de la tensió dels cables de compensació
- control d'actuació del paracaigudes
- detecció de sobrevelocitat
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal
- control de la tensió del cable del limitador de velocitat
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final de recorregut)
- dispositiu de seguretat de final de recorregut
- control d'enclavament de la porta de cabina
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina
- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda
- control de l'interruptor principal
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la reanivellació, en el cas
d'existir sobrecàrrega a la cabina.
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre
d'aquesta.
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió.
La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants.
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb els serveis
d'emergència han d'estar instal·lats i en condicions de funcionament.
-

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i han de complir les
condicions fixades a la DT i a la normativa vigent.
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació.
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida
d'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la
que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores
eléctricos.
____________________________________________________________________________
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EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
ELG - ASCENSORS HIDRÀULICS D'IMPULSIÓ OLEODINÀMICA DIRECTA PER A 12 PERSONES, COM A
MÀXIM
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparells elevadors amb impulsió hidràulica instal·lats de forma permanent.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de guies i pistó
- Col·locació d'amortidors de fossat
- Col·locació de portes d'accés
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats
- Col·locació de portes de cabina
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques
- Prova de servei de l'instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de
tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. El conjunt constituït per les
guies, les seves unions i les fixacions a l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per
suportar les forces i càrregues a que es sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el
guiatge de la cabina, el contrapès i la massa d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les
deformacions han de limitar-se fins al punt de:
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta alineació entre
una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les guies.
Quan els amortidors d'un dispositiu de retenció s'utilitzen per a limitar el recorregut de la cabina en descens,
s'exigeix la col·locació d'un pedestal al fossat de 0,5 m d'alçada, a menys que el suports fixos del dispositiu de
retenció no estiguin muntats sobre les guies de la cabina.
Els amortidors han d'anar col·locats sobre l'esmentat pedestal a la part inferior del recorregut.
Els amortidors han de mantenir parada la cabina, amb la càrrega nominal a una distància no superior a 0,12 m
sota el nivell del pis més baix.
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part inferior del recorregut en una cambra d'ús exclusiu.
Tot el conjunt format pel grup tractor ha d'estar assentat sobre els elements antivibratoris necessaris.
L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de maquinària s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports
antivibratoris.
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre
si.
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut.
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior.
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i ben anivellada.
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de
l'aparell elevador corresponent.
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari.
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada planta per a aturar la
cabina al nivell del pis corresponent.
Toleràncies:
- Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina: <= 5 mm
- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents:
- Porta de la cabina - tancament del buit: <= 12 cm
- Porta de la cabina - porta exterior: <= 15 cm
- Element mòbil - tancament del buit: >= 3 cm
- Entre els elements mòbils: >= 5 cm
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 203/2016)
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L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents:
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans
- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall
d'energia o d'avaria dels components)
- Limitador de l'excés de velocitat
- Amortiguadors d'acumulació d'energia
- Amortiguadors de dissipació d'energia
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la reanivellació, en el cas
d'existir sobrecàrrega a la cabina.
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat.
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les
portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al
replà corresponent.
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre
d'aquesta.
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió.
La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants.
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el grup tractor,
l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre.
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'ascensor han d'estar completament acabats i han de complir les
condicions fixades a la DT i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores".
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida
d'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
ASCENSORS HIDRÀULICS:
UNE-EN 81-2:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascensores
hidráulicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es verificarà la correcta ventilació del fossat
- Es verificarà l'enllumenat permanent per garantir 200 lux
- Es verificarà la correcta impermeabilització o drenatge del forat
- Es garantirà la sectorització del nucli d'ascensor
- Es mesurarà el nivell sonor del compressor
- Realització i emissió d'un informe indicant les desviacions observades.
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:
Muntatge:
- Sentit de muntatge correcte.
- Correcta alineació.
- Sòlid ancoratge al sòl.
- Facilitat d'accés.
- Distàncies de seguretat reglamentaries.
- Unió mecànica paracaigudes i bastidor de cabina.
Comprovacions i assaigs:
- Funcionament del contacte elèctric del limitador.
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- Funcionament del contacte elèctric de la politja tensora.
- Verificar que el pes de la politja tensora no estigui recolzat en el sòl o en la paret del buc.
- Velocitat de funcionament de la instal·lació i d'actuació del limitador.
- Accionament del paracaigudes pel limitador de velocitat.
- Accionament del paracaigudes per afluixament o trencament dels cables de suspensió.
GUIES DE CABINA:
Muntatge:
- Verificar distancia i paral·lelisme de les guies de cabina i contrapès.
- Unió mecànica entre trams.
- Ancoratges i suports de les guies.
Comprovacions i assaigs:
- Comprovar que les guies estiguin suspenses i recolzades.
- Verificar les guies en tota la seva longitud (verticalitat).
- Connexió de les guies al circuit de terra de la instal·lació.
PORTES D'ACCÉS I ENCLAVAMENTS:
Muntatge:
- Correcta instal·lació i ancoratge a les parets del buc.
Comprovacions i assaigs:
- Connexió de les portes al circuit de terra de la instal·lació.
- Sensibilitat de les portes d'accés en cas de ser automàtiques.
- Enllumenat permanent portes d'accés.
- Control de presència de cabina (espiell o senyal lluminosa).
- Zona desenclavament reglamentaria.
- Portes de pis tancades en cas d'absència d'ordre de viatge.
- Funcionament correcte dels enclavaments mecànics i elèctrics.
AMORTIDORS:
Muntatge:
- Inspecció del muntatge.
Comprovacions i assaigs:
- Correcta col·locació. Distància de seguretat inferior.
GRUP IMPULSOR:
Muntatge:
- Verificar disposició segons plànols de l'expedient. Superfícies de treball i seguretat.
- Inspecció emplenat d'oli del dipòsit.
- Amb l'èmbol totalment estès comprovar que l'oli cobreix la motobomba.
- Comprovar que la bomba giri en el sentit correcte.
Comprovacions i assaigs:
- Verificar d'inexistència de pèrdues d'oli en les juntes.
- Prova de bomba manual de bombeig i la seva limitació de pressió.
- Prova de la vàlvula de sobrepressió.
- Verificar el nivell d'oli del dipòsit.
- Existència de clau de tancament i vàlvula antiretorn.
- Presència de manòmetre i clau de tancament del manòmetre. Pressió mínima.
- Determinació de la velocitat de desplaçament de la cabina en pujada i en baixada.
- Prova de la vàlvula de maniobra de socors manual (si la cabina està bloquejada l'èmbol no descendrà).
DISPOSITIUS ELÈCTRICS I QUADRE DE MANIOBRA:
Muntatge:
- Verificar que la instal·lació elèctrica es realitzi segons reglament de baixa tensió.
Comprovacions i assaigs:
- Presència de temporitzador de recorregut.
- Protecció contra inversió i fallida de fase.
- Diferencials i magnetotèrmics de força i enllumenat en sala de màquines. Circuits independents.
- Connexió d'elements metàl·lics a xarxa de masses.
- Actuació dels interruptors diferencials.
- Estat general del quadre de maniobra.
VÀLVULA PARACAIGUDES:
Muntatge:
- Accessibilitat de la vàlvula per al seu ajust i inspecció.
Comprovacions i assaigs:
- Actuació de la vàlvula paracaigudes a la velocitat reglamentaria.
CILINDRE I CANALITZACIONS:
Muntatge:
- Purga d'aire de l'èmbol.
- Instal·lació de la canalització accessible per a la seva inspecció.
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- Protecció de la canalització si travessa una paret. Evitar corbes brusques.
- Presència de dispositiu de recollida de les folgances de fluid hidràulic.
- Limitació del recorregut de l'èmbol.
- Comprovació de pèrdues d'oli en les juntes.
- Verificar si el circuit te aire.
Comprovacions i assaigs:
SALA DE MÀQUINES:
Muntatge:
- Disposició dels elements i existència de superfícies lliures de seguretat.
Comprovacions i assaigs:
- Llibre de manteniment.
- Inexistència d'instal·lacions alienes al servei de l'ascensor.
- Barana si hi ha dos nivells de pis si la seva alçada és superior a 0.5 m.
- Porta d'accés a la sala de màquines reglamentaria (obertura cap a l'exterior).
- Porta d'accés a la sala de màquines amb pany reglamentari.
- Rètols.
- Extintor junt a porta d'accés.
- Passa cables d'alçada superior a 5 cm.
- Enllumenat i pressa de corrent.
- Instruccions per a la maniobra manual d'emergència.
BUC:
Muntatge:
- Estat general d'acabat.
Comprovacions i assaigs:
- Proteccions si el buc està situat sobre d'un lloc accessible a persones.
- Proteccions si el buc conté varis ascensors.
- Recorreguts lliures de seguretat part superior i inferior del buc.
- Inexistència de material aliè al servei de l'ascensor.
- STOP i pressa de corrent en el fossat
- Enllumenat buc.
- Funcionament dels dispositius de seguretat de final de recorregut electromecànics superior i inferior (si
existeix). Actuació a distancia reglamentaria.
CABINA:
Muntatge:
- Estat general, acoblament.
Comprovacions i assaigs:
- Presència de faldó reglamentari sota cabina.
- Prioritat i retard de cabina.
- Numeració de plantes o posicional en cabina.
- Funcionament dels enclavaments mecànics i elèctrics.
- Resistència del sostre de cabina.
- Si existeixen politges fixades al bastidor, protecció contra sortida de cables i contra introducció d'objectes.
- STOP, pressa de corrent i botonera de revisió en el sostre de cabina.
- Enllumenat d'emergència i dispositiu d'alarma audible.
- Distància entre marxapeus.
- Verificar els amarratges de suspensió de cabina.
- Plaques característiques (RAE, fumadors, etc.).
- Correcte anivellament de la cabina en la parada.
- Arrabassada i parada de la cabina suaument, sense salts.
- Comprovació sistema antideriva.
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions que en cada cas indiqui la Direcció de l'Obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un informe indicant les desviacions observades. En cas de resultat negatiu, si el motiu es pot
corregir, es procedirà a la seva correcció sense substituir materials. En cas contrari, sense possibilitat de
correcció, es procedirà a canviar el material afectat.
____________________________________________________________________________
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EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY03 -

FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
EY03B000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 F211 -

DEMOLICIONS
DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó armat,
amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
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reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs,
on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els
elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element
a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació
Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura
per acumulació de material.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa
encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de
començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes
al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i
eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en
recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar
l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni
les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni
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transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.
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.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 F213 -

DEMOLICIONS
ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs,
on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
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- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al
mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un
sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura
per acumulació de material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 F216 -

DEMOLICIONS
ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els daus de formigó
de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
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- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma
- Daus de formigó, amb martell picador
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients.
En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus per observar les
lesions que hagin sorgit.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i
elements aliens a l'enderroc.
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les condicions
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 -

DEMOLICIONS

F219 -

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
F219B305.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
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Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que
en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs,
on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
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prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 F21D -

DEMOLICIONS
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o
mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el
mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.
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POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 F21H -

DEMOLICIONS
DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig
generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i
classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si
aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric,
l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i
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evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació
Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que
prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el
cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 F221 -

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
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- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i
50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de
resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar
amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig
de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants
de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la
utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries,
etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel
procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de
plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han
de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o
de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la
mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un
abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
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EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació
d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas,
cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals
del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 F222 -

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
F2225432,F222B432,F2225123.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb
utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la
partida d'obra
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CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i
50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que
determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just
abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de
l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos
següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un
sanejament del fons de l'excavació.
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua
interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de
la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals
del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 F227 -

MOVIMENTS DE TERRES
REPÀS I PICONATGE DE TERRES
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
F227B00F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual
compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 F228 -

MOVIMENTS DE TERRES
REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i
fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que
es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents,
en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció
dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que
no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de
graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila
tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou
reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i
amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la
uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera
uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de
materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill
d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de
l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència
necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
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S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada
instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de
trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una
superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal,
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la
temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a
una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona
d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i
control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la
tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa,
la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima
obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de
ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per
causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions
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establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació
estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les
capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar
sense cost algun els errors que hagin sorgit.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R2 -

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
F2R24200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material
d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el
que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de
quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies
perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni
substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que
contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" de
l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la
separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i
Enderrocs" de l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
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Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material
d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de
l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin
l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
F2R5426A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material
d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i
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sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de
l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin
l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA -

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
F2RA73G0,F2RA8890.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material
d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la
disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
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F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 -

RASES I POUS

F315 -

FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
F31522G3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes
d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó
sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
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-

-

- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició
definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació
completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs,
en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats
al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui
i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
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prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat
de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de
les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la
ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article
100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions
tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs
oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar
els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de
les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.
____________________________________________________________________________

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 F31B -

RASES I POUS
ARMADURES PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
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F31B3000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres
i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat
o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE
36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les
barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i
que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de
l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT
i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a
que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
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Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de
les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de
la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no
ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la
barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat
màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >=
longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en
l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó,
etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
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(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la
qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de
qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 F31D -

RASES I POUS
ENCOFRAT PER A RASES I POUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on
s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del
plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir
les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la
DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la
reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La
DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
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El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels
possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a
base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han
d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals
produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i
un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça,
si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència
real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de
la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba
sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament
durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin
esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
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¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de
l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels
tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat
de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense
rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç
per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa
del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han
d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària
per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb
posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure
moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i
puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de
l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un
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metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a
altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja
i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
____________________________________________________________________________

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F32 F325 -

MURS DE CONTENCIÓ
FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
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CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes
d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó
sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició
definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació
completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs,
en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats
al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui
i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los
per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat
de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de
les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la
ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article
100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions
tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs
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oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar
els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de
les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.
____________________________________________________________________________

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F32 F32B -

MURS DE CONTENCIÓ
ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres
i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat
o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE
36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les
barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i
que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels
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solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de
l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT
i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a
que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de
les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de
la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no
ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la
barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat
màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >=
longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en
l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó,
etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la
qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de
qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F32 F32D -

MURS DE CONTENCIÓ
ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on
s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del
plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir
les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la
DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la
reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La
DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels
possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a
base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han
d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals
produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i
un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça,
si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
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La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència
real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de
la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba
sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament
durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin
esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de
l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels
tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat
de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense
rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç
per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa
del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han
d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària
per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb
posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure
moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i
puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de
l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a
altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja
i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
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(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
____________________________________________________________________________

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F3Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de
fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor: ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de
passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense
extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48
hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
F6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES
F6A1 -

REIXATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reixat amb malla de torsió senzilla
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic
- Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió,
mecanismes i muntants de suport.
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt
- Replanteig
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
- Col·locació dels elements que formen el reixat
Porta de fulles batents:
- Replanteig
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció
Porta corredissa:
- Replanteig
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la porta
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de
quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre suports:
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- Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir deformacions
al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del
fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de topall i la guia superior. Els
mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 3 mm
- Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà
d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben
travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment
el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per
tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la
malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar
deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les
irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
F7B4UBJ0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant
punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en
el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir
abans de 24 h des de la seva col·locació.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i
transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES
EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un
nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F92 F921 -

SUBBASES
SUBBASES DE TOT-U

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
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CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta
autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva
superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o
grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE
103808:
- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3
vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les
variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no
superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és
la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la
densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en
central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF
autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva
humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en
construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si
són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal,
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una
tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a
mínim.
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la
humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi
hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI)
(NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent
capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà
d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra
assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si
la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o
acceptació.
- Capacitat de suport:
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats
a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests
valors.
- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es
procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa
sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del
Contractista.
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com
a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a
refinar la capa per compte del Contractista.
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols
en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells
s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà
les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície
sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització
econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una
profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.
____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
F923BJ10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats
dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és
la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre
per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari
tornant a compactar i allisar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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SUBBASES
SUBBASES DE TERRA-CIMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de base o subbase per a paviment, amb terra-ciment elaborada a l'obra en planta.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Fabricació de la mescla en planta situada a l'obra
- Transport de la mescla
- Estesa de la mescla
- Compactació de la mescla
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
- Cura de la mescla
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la
secció-tipus dels plànols.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt més alt.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés d'humitat.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i acabat, o a
una nova remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball en més d'un
2% del pes de la mescla.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi abans de les 4
hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és
superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb
els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
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Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix una demora
superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim fixat per a la
posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. S'ha de
disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats durant
7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint prèviament una protecció del reg de cura per
mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament
mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha de protegir
adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al
trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
____________________________________________________________________________
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta
autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva
superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o
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grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE
103808:
- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3
vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les
variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no
superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és
la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la
densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en
central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF
autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva
humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
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- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en
construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si
són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal,
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una
tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a
mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la
humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi
hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI)
(NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent
capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:
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El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà
d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra
assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si
la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o
acceptació.
- Capacitat de suport:
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats
a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests
valors.
- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es
procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa
sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del
Contractista.
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com
a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a
refinar la capa per compte del Contractista.
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols
en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells
s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà
les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície
sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització
econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una
profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F93 -

BASES

F932 -

BASES DE SAULÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
F932B01F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
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CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva
humitat.
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar
la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més
adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part
integrant de l'obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no
superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats
dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és
la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre
per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti una
d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de
la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una
tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal,
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada
estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la
humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de
peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI)
(NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les
exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan
s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en
el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts
amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació
estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les
capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de
rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.
____________________________________________________________________________
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica
la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar
plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de
retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions
climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F96 -

VORADES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
F965B2C5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
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S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de
sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una
massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la
DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de
rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F97 F971 -

RIGOLES
BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Base per a rigola:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la
vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
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La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de
rigola.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F97 F974 -

RIGOLES
RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col·locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
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RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per
al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i
en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de
rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
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F99 F991 -

ESCOCELLS
FORMACIÓ D'ESCOCELLS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'escocells per a voreres.
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:
- Peces prefabricades de morter de ciment
- Totxanes o maons foradats
- Xapa d'acer galvanitzat
- Xapa d'acer amb acabat “corten”
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de l'escocell
En el cas d'utilitzar xapa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap
de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben
travades en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Base de formigó: >= 15 x 7 cm
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 15 mm
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
- Nivell: ± 10 mm
- Aplomat: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment: >= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Balcament de l'escocell: ± 3 mm
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm
- Junts: ± 1 mm
ESCOCELL DE XAPA D'ACER:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en la DT
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir.
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge.
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
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El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En paviments de lloses col·locats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
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Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el
propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes
superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles:
- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de
sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final
amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
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Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9E -

PAVIMENTS DE PANOT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el
propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han
d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9F -

PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el
propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
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Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes
superficials.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de
sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final
amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència.
El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície.
El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles
auxiliars de l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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F9 - PAVIMENTS
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1 -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb
granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat
quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una
temperatura molt superior a la d'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors
següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat en
l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la
resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula
542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm
Nivell de la capa base: ± 15 mm
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de
complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part
integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si
són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control
de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques
Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient
a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit
serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar
aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas
de precipitacions atmosfèriques.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles
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510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de
complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar
mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del
Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments
aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es
verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso
contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major
continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el
menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi
encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció
transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la
central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de
la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de
treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a
estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet,
treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la
resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la
primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt
longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que
se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta possible
sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla
estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no
sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses
amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la
mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat
especificada a l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla
bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que
inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha
de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un
mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al
mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar
verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera
de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha
d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els
recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix,
o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les
parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de
prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient,
al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22
mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al
menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN
13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de
les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre
les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de
l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans
d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la
posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels
paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.
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F9 - PAVIMENTS
F9J -

REGS SENSE GRANULATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o
producte de cura.
REG D'IMPRIMACIÓ:
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:
- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP
Dotació del lligant:
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.
REG D'ADHERÈNCIA:
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotació del lligant:
- En tots els casos: >= 200 g/m2.
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó
bituminós: >= 250 g/m2.
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat
amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.
REG DE CURA:
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:
- C60B3 CUR
- C60B2 CUR
Dotació del lligant:
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
- En tots els casos: >= 300 g/m2.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes
dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.
Ha de complir, a més, les següents condicions:
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic
La dotació del granulat de cobertura:
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del
trànsit.
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-

En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg.
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra
corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges.
REG D'IMPRIMACIÓ:
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar
a formar tolls.
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho
requereix i la DF ho considera oportú.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que
l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió
de l'àrid de cobertura, si s'escau.
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del
reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es
fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es repararan
els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el
trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió.
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada.
REG DE CURA:
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització.
Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del
reg. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:
- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
- La superfície regada diàriament.
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata,
en un nombre de punts >=3.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Regs d'imprimació i de cura:
- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.
- Regs d'adherència:
- Dotació mitjana de lligant residual:
+ 15 %, -10 % de la prevista
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de
control a realitzar són les següents:
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT
EN REGS D'ADHERÈNCIA:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:
- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 %
de 6 MPa.
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.
Actuació en cas d'incompliment:
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla bituminosa superior i
es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista.
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla
bituminosa superior.
____________________________________________________________________________

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FB1 - BARANES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la
seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la
indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element
que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El
valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
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(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o
d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha
d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o
formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són
d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora,
han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la
seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la
distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas
defensas: Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10%
dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment
el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per
tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contí nua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
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- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa
mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització,
abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització,
Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT”
I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima
altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat
limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a
mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció
de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap
obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els
següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè
viament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies,
llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra.
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb
una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta
l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i
senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer
tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat
formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material
mateix tipus que el paviment existent.
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Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat.
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinària i les
eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al
conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de
carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas
sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas
en vías fuera de poblado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de
pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les
senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i
microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de
passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de:
- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- R etrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de
procediment de cada assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran
com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la
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línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min.
abans de recollir-les.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els
defectes observats.
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies indicades a
la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de
complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors
obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en
qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un sistema
d’avaluació dinàmic “in situ”:
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la
seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
____________________________________________________________________________

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB1 -

SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la
seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
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VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un
camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 312 i UNE
135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la
Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l’apartat de
control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats
en l’apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

Pàgina: 419

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

FBBZ -

ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
- Col·locat soldat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
Col·locat soldat:
- Replanteig
- Soldat a la placa base
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la
DF.
Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una
alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mí
nima ha de ser l’especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar
tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de
quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui
restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de la
senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense
produir esforços al conjunt.
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no
inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols
d’alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°
COL·LOCAT CLAVAT:
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3
N/mm2.
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport: >= 10 cm
COL·LOCAT SOLDAT:
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El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte
d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb carà cter permanent i
conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i
de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
COL·LOCAT SOLDAT:
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de qualitat estructural
bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i s’ha de tenir cura que
quedin ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar l'escòria per mitjà
de piqueta i raspall.
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN
287-1.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4
del DB-SE A i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 i l’article
77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la
Instrucción de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment
el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBC - ABALISAMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements d'abalisament retrorreflectants dissenyats per a facilitar la guia òptica als usuaris de les carreteres,
col·locats en la seva posició definitiva.
Es consideren els elements següents:
- Panells direccionals per a l'abalisament de corbes
- Balises cilíndriques
- Captallums verticals
- Captallums per a senyalització horitzontal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Panells direccionals per a l'abalisament de corbes:
- Replanteig
- Fixació del panell al suport
- Comprovació de la visibilitat del panell
- Correcció de la posició si fos necessari
Fites d'aresta, balises cilíndriques i captallums verticals:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de l'element d'abalisament sobre el seu suport
Captallums per a senyalització horitzontal:
- Replanteig
- Preparació de la superfície del paviment
- Col·locació i fixació del captallums sobre el paviment
CONDICIONS GENERALS:
L'element d'abalisament quedarà en la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF.
Les característiques dels panells direccionals, fites quilomètriques, hectomètriques i miriamètriques instal·lades
seran les especificades a la taula 701.1 del PG3 vigent.
Les característiques de les fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals instal·lats
seran les especificades a la taula 703.2 del PG3 vigent.
PANELLS DIRECCIONALS:
Els panells direccionals es col·locaran perpendiculars a la visual del conductor en tot el desenvolupament de la
corba.
El primer panell podrà ser simple, doble o triple, i els restants seran sempre simples, essent recomanable que
el nombre total de panells a instal·lar a la corba sigui, com a mínim, de tres.
El nombre de panells superposats al principi de la corba indica la perillositat d'aquesta.
La separació vertical entre els panells superposats col·locats al principi de la corba serà de 15 cm.
Es col·locaran de manera que cap obstacle impedeixi la visió dels panells.
L'alçària des de la vora exterior de la calçada fins a la vora inferior dels panells serà igual o superior a 1 m
quedant per sobre dels sistemes de contenció de vehicles o de qualsevol altre element de la carretera.
BALISA CILÍNDRICA:
Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera.
Quedarà fixada al paviment amb el sistema d'ancoratge disposat pel fabricant.
Queda expressament prohibit practicar transformacions en el cos de la balisa o en els suports d'ancoratge per
tal de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant.
CAPTALLUMS VERTICALS:
En una barrera metàl·lica, estaran col·locats en el centre del perfil de la barrera cada 4 o 8 m, coincidint amb la
unió de trams de la barrera.
En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim cada 25 m.
En ampits, la distància màxima serà de 8 m.
L'alçària sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm.
CAPTALLUMS HORITZONTALS:
La situació dels captallums sobre la plataforma serà tal que sempre quedin fora dels carrils i sense coincidir
amb una marca vial.
La separació lliure amb la marca vial de la vora de calçada estarà compresa entre 10 i 15 cm.
El contorn dels captallums, un cop col·locats, no presentarà vores afilades que suposin perill per a la seguretat
de la circulació vial.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de procedir a la col·locació de l'element d'abalisament es realitzarà una inspecció de la superfície del
paviment per tal de comprovar el seu estat i possibles defectes existents. Quan sigui necessari, es durà a terme
una neteja de la superfície per a eliminar la brutícia o altres elements contaminants que puguin influir
negativament en la fixació d'aquests.
Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i s'ompliran els últims amb
materials d'anàloga naturalesa.
Abans de col·locar els elements d'abalisament es procedirà al replanteig de l'obra i a la seva aprovació per la
DF.
PANELLS DIRECCIONALS:
La disposició dels panells al llarg de la corba es farà d'acord amb el que estableix l'apartat 8.5 de la norma
8.1-IC Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
No es produiran danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No es foradarà la planxa per fixar-la. S'utilitzaran els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades a les normes UNE 135312 i UNE
135314.
BALISA CILÍNDRICA:
Es col·locaran de manera que no dificultin la circulació dels usuaris de la carretera i, sempre que sigui possible,
sense afectar les marques vials.
En convergències i divergències es col·locaran sensiblement equidistants entre si, centrades en les marques
vials i deixant lliure la major amplària possible del voral.
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent de la balisa per la seva base i que en
cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi perill per al trànsit rodat, ni per causa de la balisa
arrencada ni pels elements d'ancoratge que puguin quedar sobre la calçada.
CAPTALLUMS VERTICALS:
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent del captallums per la seva base i que
en cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi perill per al trànsit rodat, ni per causa del
captallums arrencat ni pels elements d'ancoratge que puguin quedar sobre la calçada.
CAPTALLUMS HORITZONTALS:
Es fixaran al paviment mitjançant l'ús de materials adhesius, seguint les instruccions del fabricant.
En paviments de formigó, i abans de la col·locació dels captallums, s'eliminaran tots els productes utilitzats en
el procés de curat del formigó, que estiguin adherits en la zona de fixació dels mateixos.
SUPORTS CLAVATS:
La màquina de clavar no produirà danys ni deformacions als suports.
Un cop clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant-lo a clavar.
SUPORTS FORMIGONATS:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitats realment col·locades a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovades per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
PANELLS DIRECCIONALS, FITES QUILOMÈTRIQUES, HECTOMÈTRIQUES I MIRIAMÈTRIQUES:
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la
Instrucción de Carreteras.
____________________________________________________________________________
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FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5 - DRENATGES
FD5A -

RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Inclòs el reblert de material filtrant:
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el reblert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les
característiques del terreny i del tub.
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.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a
cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4%: ± 0,25%
- Pendent > 4%: ± 0,50%
- Rasants: ± 20 mm
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.
Cavalcaments de les làmines de polipropilè: >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor de les capes de material filtrant: ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè de
la rasa, en especial la compactació directament als tubs.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.
S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs.
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
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No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un
rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb
material filtrant.
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els
materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop
col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció
dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau
de compactació >= 75% del P.N.
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les
tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha
d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de
cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de
cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material
filtrant.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en
especial en referència a les pendents.
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i
arquetes.
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa
abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin,
verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista
subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5 - DRENATGES
FD5K -

CAIXES PER A INTERCEPTORS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona
adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
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La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres
defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
INTERCEPTORS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________
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SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5 - DRENATGES
FD5L -

DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi canals per on
pugui circul·lar l'aigua.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locada amb fixacions mecàniques
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Làmina col·locada no adherida:
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- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.).
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de remat, cal
cumplir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada.
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 5 mm
- Planor: ± 50 mm/m
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la
superfície.
Nombre de fixacions: 2/m2
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials.
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions a la
membrana.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.
____________________________________________________________________________
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SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5 - DRENATGES
FD5Z -

ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant,
anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de
sobresortir de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de
mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir
sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament: ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD7 - CLAVEGUERES
FD7F -

CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla
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- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas
- Unió dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit
per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la
DT.
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb
l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre
exterior més petit.
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre,
encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas),
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves
de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec
de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la
suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs.
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel
material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i
procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC
«Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i
a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb
fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT.
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.
En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el
determini la DF.
____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície del tub
- Col·locació del formigó de protecció
- Cura del formigó de protecció
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície exterior dels tubs.
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 5%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de tenir pols,
greixos, etc.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________
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SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de
quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
SOLERA DE FORMIGÓ:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya
entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de
quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
- Planor: ± 10 mm/m
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
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Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies
perjudicials.
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i
encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó: - 5%
- Nivell de la solera: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no
es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del
formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
FDDZB154.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements
complementaris.
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat
exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
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- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar reduint
les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou: ± 50 mm
- Aplomat total: ± 10 mm
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre
d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i
acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades
prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del
pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu
pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
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Han d'estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega: = 5 mm
- Deformació remanent: = 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega: = 10 mm
- Deformació remanent: = 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:
m de fondària 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que
es canviï de procedència.
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de totes les peces col·locades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDGZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d’una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d’amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda
- Col·locació de la banda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’ acord amb les
instruccions i normativa de la companyia titular del servei.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
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.
La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 -

PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet “in situ” sobre solera de maó calat col· locat sobre llit de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral
amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet “ in situ”, amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó
calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet “in situ”:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet “in situ”
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”:
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona
adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures
necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
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Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU”
El pericó ha d’estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres
defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU”
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDKZ -

ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades
prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del
pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu
pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
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FFB FFB2 -

TUBS DE POLIETILÈ
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

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

FG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG1 - CAIXES I ARMARIS
FG15 -

CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
FG153432.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant,
encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
____________________________________________________________________________

FG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG2 - TUBS I CANALS
FG21 -

TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
FG21R91G.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es
produeixin canvis sensibles a la secció.
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Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de
formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament
subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els
accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al
tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del
projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges,
retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares
para sistemas de tubos enterrados.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el
R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a
l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

FG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG2 - TUBS I CANALS
FG22 -

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
FG22TD1K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les
caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament
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superficial.
Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les
caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els
accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al
tipus i característiques del tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del
projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges,
retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de
possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de
formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares
para sistemas de tubos enterrados.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el
R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a
l’indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

FG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG31 -

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
FG31B554.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
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- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el
fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat
elèctrica com la de l’aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del
quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no
en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al
sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats
d’ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la
intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i
cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà
d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre
els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es fa
practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d’estar el suficientment propers per
tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas
està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la
seva coberta aïllant sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al
cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap
retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins
a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble
aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l’entrada i
sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar
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embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la
bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima
admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es
vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de
suport.
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de
que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al
0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi
torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles)
segons cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica
a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu
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recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

FH -

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a
aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint,
d'un braç , amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal
galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargà ria, acoblada amb brida o
amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d’instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre
adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.
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Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de
alumbrado de acero.
____________________________________________________________________________

FH -

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FHN - LLUMS PER A EXTERIORS
FHNH -

LLUMS SUBMERGIBLES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
FHNHB963,FHNHB964.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material termoplàstic, de bronze,
de fosa d'alumini plastificat o no, o d'aliatge anticorrosiu, per a làmpada de quars-iode, encastat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
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No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
LLUM SUBMERGIBLE:
El llum ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
El cos del llum sense difusor, ha de quedar al mateix nivell que l'acabat del parament.
En el seu interior ha de quedar l'armadura per mitjà dels seus elements d'estanquitat i tancament o ajustatge.
A l'exterior del llum ha de quedar instal·lat el seu accessori embellidor.
Totes les parts sota tensió del llum han de quedar protegides quan el llum estigui dins de l'aigua.
Les dimensions del nínxol han de superar les del llum en un màxim de 5 mm.
Toleràncies d'execució:
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si
s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,
retalls de tubs, cables, etc.
LLUM SUBMERGIBLE:
Quan es manipuli s'ha de tenir una cura especial amb els difusors i la posició correcta dels junts d'estanquitat.
La seva posada a l'obra no ha d'alterar les característiques del nínxol ni ha d'impedir l'accés lliure del cable
d'alimentació al seu dispositiu d'estanquitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de
fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
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Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS DE REG
FJS -

EQUIPS PER A REG

ARTICLE ÚNIC
Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de Condicions Tècniques per a les instal.lacions de reg. Parcs i Jardins
de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Gener 2002" del Banc IMU.
____________________________________________________________________________

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS DE REG
FJS FJS5 -

EQUIPS PER A REG
REG PER DEGOTEIG

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.
S’han considerat els següents elements:
- Canonada cega per a integrar degoters
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats
- Anelles de tub amb degoters per a reg d’escocells
- Degoters per a integrar en un tub cec
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters
- Vàlvules de rentat
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la
DF.
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en pericó
registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.
Els emissors seran autonetejables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de
compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per
col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

FN -

VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de
treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la
mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots
els cargols de les brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment
d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________

FN -

VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

FN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ
FN81 -

VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment
d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________

FQ -

MOBILIARI URBÀ

FQ1 - BANCS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
FQ11ZHA3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus: 4
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

FQ -

MOBILIARI URBÀ

FQ2 - PAPERERES
FQ21 -

PAPERERES TRABUCABLES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·loca ció, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
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- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

FQ -

MOBILIARI URBÀ

FQ4 - PILONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els tipus següents:
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia segons el
seu disseny.
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat del
mateix.
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés de l'obra (
bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Alçària: + 2 cm
- Verticalitat: ± 1°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de
suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver caigut
dintre.
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a repetir el
procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR1 - OPERACIONS PRÈVIES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.
S'han considerat les operacions següents:
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys
- Recollida de brossa amb mitjans manuals
S'han considerat els mitjans següents:
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc
- Desbrossadora muntada en tractor
- Desbrossadora autopropulsada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans
- Desbrossada del terreny en dues o més passades
- Recollida de la brossa
CONDICIONS GENERALS:
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície estarà neta de les
restes dels vegetals tallats.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i 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 de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació
Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, segons
s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els
treballs i avisar a la DF.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR22 -

SUBSOLAMENT I DESPEDREGAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per al tractament físic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Subsolament
- Espedregament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el subsolament:
- Tractament mecànic del subsòl
- Protecció del terreny tractat
En l'espedregament amb tremuja, rampí o forquilla:
- Extracció de les pedres del sòl
- Evacuació de les pedres
- Transport de les pedres
- Protecció del terreny tractat
En l'espedregament amb triturador:
- Trituració de les pedres del sòl
- Protecció del terreny tractat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar tractada el 100% de la superfície indicada a la DT a la fondària determinada a la mateixa.
SUBSOLAMENT:
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 15 cm.
El tractament mecànic del subsòl natural s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de
facilitar que la terra absorbeixi la humitat, els adobs i s'airegi la capa del subsòl de la terra. És aconsellable de
fer-ho, l'any abans, a la tardor.
Aquesta capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida gran, en funció de l'ús previst.
Toleràncies d'execució:
- Fondària: ± 10%
ESPEDREGAMENT:
L'espedregat del sòl s'ha de fer abans de tot condicionament d'aquest.
Quan l'espedregament es realitzi amb tremuja rampí o forquilla, la capa de terreny ha de quedar sense pedres
de mida >= 5 cm.
Quan l'espedregament es realitzi amb triturador la capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida >= 2
cm.
Toleràncies d'execució:
- Fondària: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.).
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S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny tractat.
En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs
i avisar la DF.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR24 -

LLAURADA I CAVADA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions de llaurada del terreny.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Llaurada del terreny
- Protecció del terreny llaurat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar llaurada el 100% de la superfície indicada a la DT.
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 o 10 cm, en
funció de l'ús previst.
La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% amb una relació equilibrada entre
macroporus i microporus.
La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'aeració de la
terra. És aconsellable de fer-ho l'any abans, a la tardor.
Toleràncies d'execució:
- Fondària: ± 10%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i
l'espedregament, segons les especificacions de la DT.
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.).
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que s'executa
la partida.
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat.
En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs
i avisar la DF.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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FR - JARDINERIA
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR26 -

FRESATGE

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
FR26B123.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions de fresatge del terreny.
S'han considerat els mitjans següents:
- Mitjans manuals
- Tractor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fresatge del terreny
- Protecció del terreny fresat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fresada el 100% de la superfície indicada a la DT.
La porositat ha de ser la indicada a la DT i, en el seu defecte, superior al 60% amb una relació equilibrada entre
macroporus i microporus.
El fresatge del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'aireació de la
terra. Es aconsallable de fer-ho l'any abans, a la tardor.
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 cm.
Toleràncies d'execució:
- Fondària: 15%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i
l'espedregament, segons les especificacions de la DT.
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.).
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que s'executa
la partida.
En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la DF.
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P -

APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si
és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua
superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les
plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació
de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
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S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones
condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat
fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes
operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de
presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que
possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha
d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament.
Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc
d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre
la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques
Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques
Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques
Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques
Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques
Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques
Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques
Palmeres.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes
- Palmàcies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
- Plantes de petit port:
- En alvèol forestal
- En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
- Plantes de petit port:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Pàgina: 465

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir
l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses,
nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres: 60 cm
- Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per
afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema
radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb
mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador
autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin,
especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i
s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i
retirar-lo.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions
d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs
de plantació.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Tècniques
de plantació d'arbres.
____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR7 - IMPLANTACIÓ DE GESPA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Sembra directa
- Hidrosembra
- Implantació de gespa en pa d'herba
- Implantació de gespa per rizosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sembra directa:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el seu cas
- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrocobertura:
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Implantació de gespa en pa d'herba:
- Comprovació i preparació del llit de sembra
- Estesa dels pans d'herba
- Protecció de la superfície coberta
Implantació de gespa per rizosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra o estesa dels fragments de planta
- Protecció de la superfície sembrada
CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la màxima
regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
SEMBRA DIRECTA:
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.
HIDROSEMBRA:
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i encoixinament. Pot
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incloure coadjuvants biològics i additius.
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada de 2 a 5
llavors/cm2.
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials projectats.
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de quedar ben
ajustades.
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre
de 4 a 13 m3.
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre de 20 a 40
m3.
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions
meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures
elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors de males
herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil descomposició de
diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en matèries de
seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs.
SEMBRA DIRECTA:
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl sigui
superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús i a les voreres.
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues vegades el
diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.
HIDROSEMBRA:
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de l'hivern-primavera i a les
zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia l'operació
de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja homogènia de tots
els seus components.
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra s'ha de fer
en dues fases.
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la tardor.
Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció en el transport, la
implantació, el manteniment i en el reg.
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les arrels no s'assequin i
trobin immediatament humitat.
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al nivell previst sobre el llit
de sembra evitant el posterior trepig.
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas d'irregularitats del
terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d'herba, o bé allisant la superfície del llit de
sembra.
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima pendent del
talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus d'uns 20-30 cm de llargària.
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IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembra i
implantació de gespes i prats.
HIDROSEMBRA:
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Hidrosembres.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra.
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es determinarà el
contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria
seca (a 105º C).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER A
HIDROSEMBRES:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I
SENYALITZACIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega,
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en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les
peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
____________________________________________________________________________

G3 -

FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

G3J -

GABIONS I ESCULLERES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o fer defenses
marítimes o fluvials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d'estrella
- Concertat de les pedres de la superfície de l'escullera
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estructures de gabions:
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- Replanteig dels gabions
- Preparació de la base
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica
- Ancoratge de la base de la caixa
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció
- Tancat i lligat final
- Neteja i retirada de runa i material sobrant
Esculleres sobre fons no submergit:
- Replanteig de l'escullera
- Preparació de la base
- Subministrament i col·locació de les pedres
- Retirada de runa i material sobrant
Esculleres sobre fons submergit:
- Replanteig de l'escullera
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament dels blocs
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació dels blocs
- Retirada de runa i material sobrant
Concertat d'escullera:
- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada
- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes especificat
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent,
reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla.
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla.
Toleràncies d'execució:
- Llargària: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Alçària: ± 5%
ESCULLERA:
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.
Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.
El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície general
d'acabat.
Toleràncies d'execució:
- Llàrgaria: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Planor: - 120 mm, + 300 mm
- Alçària: ± 5%
L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota
de treball.
En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods:
- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària dels blocs de la coraça
- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m: <= 1/10 alçària dels blocs de la coraça
El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les esmentades anteriorment.
CONCERTAT D'ESCULLERA:
Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talús definit en el projecte, sense arestes ni pics que
sobrepassin aquesta superfície.
Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre sigui col·lateral amb un
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mínim de dos que tinguin un pes especificat.
Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, de manera que el
conjunt quedi massís i que l'escullera resulti amb el suficient travament.
Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular.
El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha de ser, en superfície:
- Pes de l'escullera < 1 t: >= 80%
- Pes de l'escullera entre 1 i 2 t: >= 75%
- Pes de l'escullera > 2 t: >= 70%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades.
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb
separacions horitzontals de 50 cm.
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als
paraments.
ESCULLERA:
Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació expedit a la pedrera.
Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT.
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.
Si l'escullera és de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels blocs.
L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies.
En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s'ha de col·locar segons les seccions
transversals indicades al Projecte, i de manera que no es formin segregacions a l'escullera. L'abocada de
material ha de ser a una altura inferior a 30 cm, i un cop col·locat, no ha de presentar zones mal consolidades o
amb direccions preferents.
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar,
massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més
regular possible.
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT:
Prèviament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar una xarxa subjecta a
boies en ambdós costats del dic i per davant del front d'avanç, amb la finalitat de no permetre que fustes,
plàstics o qualsevol altre element estrany flotant surti fora de la zona de les obres. Periòdicament s'han de
retirar aquells elements que flotin en els recintes limitats per les xarxes.
Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues de suficient llargària,
ajustant-se a les dimensions i talussos indicats en els plànols.
Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a pendre perfils de la part de l'obra
sobre la que ha de descansar aquest mantell.
Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de col·locar de manera que entre els blocs hi hagi
la màxima travada i el menor nombre de forats possibles, que no es podran reomplir amb cantells ni blocs de
menor pes.
La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç, d'acord amb una
cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la possibilitat de successius mantells.
Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la màxima percolació
possible i es disipi l'energia de les onades.
L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del desfassament entre les diferents
classes d'escullera, que ha de ser:
- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m
- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m
- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de l'escullera sense classificar
s'ha de retirar les pedres dels mantells superiors en les seves zones d'entroncament per donar continuïtat
als nuclis finals
CONCERTAT D'ESCULLERA:
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ESTRUCTURA DE GABIONS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la
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pedra dels voltants de l'obra.
ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL:
t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la bàscula per als camions,
pesant-los abans i després de descarregar.
S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats a l'obra.
Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han d'anar per compte del
contratista.
No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat desplaçades fora del perfil.
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.
CONCERTAT D'ESCULLERA:
m3 del volum de l'escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CONCERTAT D'ESCULLERA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec.
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la granulometria de
les pedres en contacte amb la malla.
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció).
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA
NATURAL:
- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista.
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.
- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit a la pedrera.
- Control diari del material col·locat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE
PEDRA NATURAL:
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de conèixer la
geometria global assolida així com el gruix de les diferents capes de material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS:
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques.
En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es
continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO
SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:
Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs o s'hauran d'aturar fins
que es compleixin les condicions pactades.
Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta el camió, se l'haurà
de classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot
classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades a l'obra, s'haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne
la descarrega i a més, s'haurà de doblar el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors al llarg
d'una setmana.
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, ni danys al
talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o
substituït a càrrec del Contractista.
Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s'hauran de
modificar els processos d'execució.
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G4 -

ESTRUCTURES

G4D - ENCOFRATS
G4DE -

CINDRIS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
G4DEBA00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge d'estructura provisional amb bastides metàl·liques o de fusta per a suportar l'encofrat
d'arcs, voltes, taulers de ponts o sostres a alçades superiors a 5 metres.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de la bastida
- Col·locació dels dispositius de travament
- Desmuntatge i retirada de la bastida i el material auxiliar, un cop l'estructura estigui en condicions de
suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del
plec de condicions tècniques.
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge del cindri.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals
produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i
un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir
les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Per a la utilització d'estructures desmontables amb resistència als nusos confiada només a la fricció de collars,
s'ha de tenir l'aprovació prèvia de la DF.
A les obres de formigó pretesat, la disposició del cindri ha de permetre les deformacions que es derivin del tesat
de les armadures actives i ha de resistir les tensions derivades de la redistribució del pes propi de l'element
formigonat.
Les pressions transmeses al terreny no han de produir assentaments perjudicials per al sistema de
formigonament previst.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència
real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
Els travaments han de tenir la menor rigidesa possible, compatible amb l'estabilitat del cindri, i s'han de retirar
els màxims possibles abans del tesat de les armadures, si l'estructura s'ha de pretensar.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat
de les armadures.
El cindri ha de tenir una carrera suficient per a poder realitzar les operacions del descindrat.
Es realitzarà un estudi particular de l'apuntalament, que figurarà al projecte de l'estructura si:
- Pes propi dels sostres > 5 kN/m²
- Alçària dels puntals > 3,5 m
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Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre
aquests s'han de col·locar les biguetes
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indicades als plànols d'execució del sostre d'acord amb l'apartat
59.2. de l'EHE-08
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a
altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
Toleràncies de deformacions pel formigonament:
- Moviments locals del cindri: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'annex 11 de la norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Si l'estructura pot ser afectada per un corrent fluvial, s'han de prendre les precaucions necessàries contra les
avingudes.
Les proves de sobrecàrrega del cindri s'han de fer de manera uniforme i pausada. S'ha d'observar el
comportament general del cindri seguint les seves deformacions.
El desmuntatge s'ha de fer de forma suau i uniforme sense produir cops ni sotragades.
El desmuntatge s'ha de fer de conformitat amb el programa previst a la DT.
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF.
Quan els elements siguin de certa importància, al desmuntar el cindri és recomanable fer servir falques, caixes
de sorra, crics o d'altres dispositius similars.
Si l'estructura és de certa importància i quan la DF ho estimi convenient, els cindris s'han de mantenir separats
dos o tres centímetres durant dotze hores abans de retirar-los completament.
Si no ho contraindica el sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri s'ha de començar pel centre del
tram i continuar cap als extrems.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària
per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb
posterioritat.
En sostres unidireccionals l'ordre de retirada dels puntals serà des del centre del buit cap als extrems, en
voladius des de la volada cap al recolçament
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
____________________________________________________________________________
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R I2R2 -

GESTIÓ DE RESIDUS
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material
d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el
que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de
quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies
perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni
substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que
contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" de
l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la
separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i
Enderrocs" de l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

I2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material
d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de
l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs" de l'obra.
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Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin
l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

I2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material
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d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de
l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin
l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
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Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R I2RA -

GESTIÓ DE RESIDUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material
d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la
disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K1 -

TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

K16 - CALES
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
K1641011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres per a
analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior,
amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de desmuntar els
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors i ajudants de
restauradors, amb titulació reconeguda oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o d'edificacions i
elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
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Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

K1 -

TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

K1A - TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA I INFORMACIÓ ESTAT EDIFICI
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
K1A8BZ01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Treballs per assolir el coneixement històric, les transformacions i preexistències, de les edificacions o restes de
les mateixes, objectes del projecte, mitjançant l'estudi de les restes arqueològiques del subsòl i de les
estructures arquitectòniques que s'hi relacionen.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb memòria, annexos amb inventari,
documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i estratigrafies del material arqueològic dels edificis analitzats
i de les excavacions realitzades, segons les normes de l'organisme corresponent, promotor de l'actuació.
- Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb presa de dades
per a la realització del informe final
- Jornada de tècnic arqueòleg de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la
realització del informe final
- Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades
per a la realització de l'aixecament de l'excavació
- Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb
mitjans manuals o mecànics per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per
a l'informe final, retirada de paviment i reblert amb productes procedents de l'excavació sense compactat
- Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales
- Prospecció arqueològica superficial en interior d'edificació, sense cales
- Aixecament d'estucat serigrafiat per a la seva reproducció
- Aixecament d'enrajolat per a la seva reproducció
- Aixecament de paviment de peces per a la seva reproducció
- Aixecament de motllura de guix amb cartró per a la seva reproducció
CONDICIONS GENERALS:
Propietat dels treballs:
Tots els estudis i documents que composen l'informe i la memòria seran propietat de l'organisme corresponent
promotor de l'actuació, la qual podrà reproduir-los, publicar-los o divulgar-los total o parcialment, o fer l'ús que
consideri més adient de la informació, segons les seves necessitats, esmentant sempre el seu autor o autors.
L'adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d'aquests documents i estudis de forma total, parcial, directa,
indirecta o extractada, sense prèvia autorització de l'organisme promotor.
Nombre d'exemplars i normes de presentació del treball:
De l'informe i de la memòria ha de ser lliurat un exemplar, format per la documentació escrita i gràfica.
La documentació escrita serà presentada en paper blanc de mida DINA/4 sense capçalera ni altres impresos,
mecanografiada a doble espai, deixant una marge a l'esquerre no menor de 3 cm per a la seva enquadernació.
Les planimetries i els dibuixos es realitzaran sobre un suport reproduïble i indeformable, preferentment en
fulls d'una mida que puguin ser plegat a format DIN A/4, deixant sempre el plec inferior dret totalment lliure
per a col·locar el caixetí del organisme competent, que serà lliurat a l'arqueòleg.
La documentació fotogràfica es presentarà, en el cas de les diapositives, degudament disposades en fulls
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classificadors. Les fotografies en blanc i negre s'acompanyaran dels corresponents negatius.
El lliurament de l'informe preliminar i la memòria d'excavació l'han de fer personalment l'arqueòleg director de
l'excavació i el tècnic arqueòleg al responsable de l'organisme competent, en entrevista concertada per
endavant.
La memòria definitiva és lliurarà abans d'un any un cop acabada l'excavació.
Serà condició prèvia a l'inici de les obres comptar amb la necessària autorització de l'organisme competent.
REDACCIÓ DE L'INFORME PRELIMINAR I DE LA MEMÒRIA DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS REALITZATS:
La documentació escrita dels treballs d'arqueologia, ha de comprendre l'informe preliminar i la memòria, on
s'han de tractar de forma succinta en el primer i detallada en la segona, els aspectes següents:
- La situació del jaciment, amb especificació el seu entorn geogràfic o urbanístic
- La descripció general de l'edificació i detallada del sector objecte d'intervenció
- La notícia històrico-constructiva de l'edificació, acompanyada d'una ressenya de les intervencions anteriors,
tant d'excavació com de restauració
- L'exposició dels motius de la intervenció i dels seus objectius, tant en relació al projecte de restauració, com
a la investigació històrica del propi jaciment
- La descripció del programa i del desenvolupament dels treballs
- La descripció de les restes i l'anàlisi de les mateixes, amb l'explicació de les seves fases històriques i de
l'evolució arquitectònica de les estructures
Annexos:
L'esmentada documentació ha d'anar acompanyada en la memòria de:
- El registre íntegre de les unitats estratigràfiques
- L'inventari i la classificació del material arqueològic moble, que ha de ser ordenat per unitats estratigràfiques
i acompanyat d'una explicació de les sigles utilitzades en la seva descripció, si s'escau
- La documentació fotogràfica amb l'inventari i la descripció de cada una de les còpies
- La documentació gràfica formada per les planimetries i els dibuixos del material moble, acompanyada d'un
inventari d'aquesta. Les escales gràfiques a emprar són 1/500 o superior en els plànols de situació i
emplaçament, 1/200 o 1/100 en els plànols de conjunt, i 1/20 o 1/10 en els dibuixos de detall
- Els resultats de les anàlisis de mostres o elements, en el cas que s'hagin realitzat
ARQUEÒLEG DIRECTOR:
Funcions de l'arqueòleg director, en els treballs de camp:
- La direcció dels treballs d'excavació
- El replantejament dels treballs a realitzar. L'àrea a excavar la fixarà l'organisme competent, d'acord amb
l'arqueòleg director de l'excavació
- El registre estratigràfic íntegre de les restes excavades
- La direcció de les feines de dibuix de les planimetries que descriguin de forma precisa i detallada tant les
estructures com la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de profunditat, que
s'hauran d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar
- La direcció de les feines de neteja i el siglatge del material arqueològic moble
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau
- La direcció del reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositives a color dels aspectes generals i dels detalls
significatius del jaciment
- La coordinació de les tasques amb el tècnic arqueòleg i altres col·laboradors
- La coordinació amb la direcció facultativa de l'obra de restauració
- La distribució de la feina als operaris de l'excavació
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions
arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions arqueológiques.
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa
a la seva base.
En finalitzar els treballs arqueològics, s'han de reblir les cales, amb sorra o terra, sense compactar.
AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE MOTLLURA:
Cal confeccionar la documentació gràfica, dibuixos, fotografies, calques, etc., i plantilles de cartró, amb tota la
informació necessària per tal de poder reproduir l'element, a taller o a l'obra.
Cal dibuixar a escala 1:1, o 1:2 el detall de planta, alçat i seccions, i a escala 1:20 la composició general.
Cal indicar el color de cada element amb referència a la carta R.A.L.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la seva supervisió pel tècnic competent.
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
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S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DOCUMENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA, JORNADA DE SUPERVISIÓ D'ARQUEÒLEG DIRECTOR,
JORNADA DE TÈCNIC ARQUEÒLEG, JORNADA D'AJUDANT D'ARQUEÒLEG PER A DIBUIX:
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
Respecte al control dels treballs i de la seva certificació, l'arqueòleg director no pot autoritzar canvis en els
preus pactats ni l'augment dels amidaments, sense autorització escrita del Cap del Servei de l'entitat promotora
del projecte.
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals
del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols, s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions i entibacions.
PROSPECIÓ ARQUEOLÒGICA SUPERFICIAL:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE MOTLLURA:
m2 de superfície de cada mòdul tipus, que per repetició configurin el conjunt.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

K2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 -

DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre
camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat,
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva
posició original.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
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- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb
treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del
terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs,
on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al
mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els
elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació
Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura
per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE
REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA,
LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT
DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA
DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES
TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
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DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 -

DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
K219B2A0,K219B2A1,K219Z2A1,K219B2A2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que
en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat,
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva
posició original.
S'han considerat els elements següents:
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- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del
terra.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs,
on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense
afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i
elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA
DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
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K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21G -

DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
K21GB006.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
Pàgina: 488

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig
generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i
classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si
aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric,
l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i
evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació
Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que
prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el
cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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K2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
K2R540E0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material
d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de
l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin
l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

K4 -

ESTRUCTURES

K44 - ESTRUCTURES D'ACER
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
K442B12D,K442NGAL.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces
compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
- Platina d'acer per a reforç d'estructures, col·locada amb adhesiu
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0,
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S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR,
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,
segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,
segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense
autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer
i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge.
Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es
dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats
adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte
amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols
provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell
del formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades
especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i
de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o
formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar

-
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seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de
l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del
cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma
següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2
de l'EAE
- Posició dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació
ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF
abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de
taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant
que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el
terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat
estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues
provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del
muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin
l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
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La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada
o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de
muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després
completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada,
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el
muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de
l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar
l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre
àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de
protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV
1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de
l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que
proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat
10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria
civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més
peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos
forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques
particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces
armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al
"collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament
començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat
per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat
mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics.
Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no
s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
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- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com
a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament,
seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les
peces necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament
laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN
287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus
d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de
soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat
de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al
soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals
estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en
cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un
raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4
del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77
de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la
zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:
El fabricant de l'adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l'adhesiu, i la compatibilitat amb els
materials que s'han d'unir. Ha de subministrar les instruccions d'utilització, indicant el procés d'elaboració de la
mescla, el temps d'utilització i les temperatures a les que es pot utilitzar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
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OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor,
tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat
reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de
soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de
subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per
part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de
taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser
aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a
l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al
taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com a
mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per
la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada
metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta
definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
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UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció
visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra.
A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats
amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius,
es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la
longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan
aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements
secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats
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Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes
d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó
sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
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La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició
definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació
completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs,
en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats
al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui
i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives
dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que
el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions.
S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar
en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat
de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de
les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la
ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article
100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions
tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs
oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar
els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de
les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.
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K45RA011,K45RB020,K45RC000,K45RDR50.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
- Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT:
No han de restar elements trencats, o amb fissures al formigó.
Les armadures han d'estar netes, sense restes de formigó adherit.
La superfície del formigó ha de ser irregular.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT:
S'ha d'apuntalar la part d'estructura que transmeti càrregues a l'element a repicar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS,
ESCATAT I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

Pàgina: 501

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

K4 -

ESTRUCTURES

K4B - ARMADURES PASSIVES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres
i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat
o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
- Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets aquests, col·locant
un cèrcol perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en forma d'U
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE
36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les
barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i
que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de
l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT
i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Pàgina: 502

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest
gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a
que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de
les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de
la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no
ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la
barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat
màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >=
longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el
seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a
Pàgina: 503

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en
l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó,
etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg
a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per
aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la
qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de
qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________
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K4C - APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts.
S'han considerat els elements següents:
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i
formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb
fusta
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
- Falcat i tesat dels puntals
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en
disposició de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a
suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es
veuran sotmesos.
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat.
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit.
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element.
Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament:
- Moviments locals: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han
d'utilitzar.
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una
revisió periòdica del mateix.
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA:
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.
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APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA:
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del
perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS
K4D7 -

ENCOFRATS PER A LLINDES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on
s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del
plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir
les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la
DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la
reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La
DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels
possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a
base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
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- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han
d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals
produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i
un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça,
si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència
real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de
la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba
sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament
durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin
esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
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¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de
l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels
tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat
de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense
rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç
per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa
del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han
d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària
per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb
posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure
moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i
puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de
l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
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Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a
altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja
i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
____________________________________________________________________________

K4 -

ESTRUCTURES

K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS
K4D8 -

ENCOFRATS PER A CÈRCOLS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on
s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del
plec de condicions tècniques.
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir
les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la
DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la
reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La
DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels
possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a
base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han
d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals
produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i
un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça,
si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència
real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de
la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba
sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament
durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin
esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
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¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de
l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels
tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat
de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense
rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç
per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa
del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han
d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària
per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb
posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure
moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
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No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i
puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de
l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a
altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja
i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
____________________________________________________________________________

K4 -

ESTRUCTURES

K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS
K4DM -

ENCOFRAT DE MOTLLURES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge d'elements de fusta, poliestirè expandit o altres materials, per a crear motllures,
cantells exteriors, etc., a les cares vistes d'elements formigonats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
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- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir
les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la
DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la
reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La
DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels
possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a
base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han
d'anar degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça,
si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència
real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de
la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adequat.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat ¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦-----------------¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm
¦± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm
¦± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
-¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm
¦± 2 %
¦ ± 30 mm/m
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm
¦
¦
¦
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¦Membranes
¦
¦± 30
¦
-¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de
l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense
rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç
per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa
del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han
d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure
moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i
puntals als sostres.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària
per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb
posterioritat.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada a l'eix del motlle segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja
i condicionament dels elements utilitzats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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K8 -

REVESTIMENTS

K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K874 -

TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar posteriorment els
recobriments d'acabat.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Graus de preparació de les superfícies d'acer
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent
- Passivat de perfils laminats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Graus de preparació de les superfícies d'acer:
- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro
- Eliminació de la pols resultant
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa
Neteja amb raig de sorra i detergent:
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Aplicació de raig de sorra
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions
- Neteja de la zona de treball
Passivat:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació de l'emprimació
- Aplicació del morter en dues capes
GRAUS DE PREPARACIÓ:
Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica.
Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica.
NETEJA I PREPARACIÓ:
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.
PASSIVAT:
El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni porus.
El morter ha d'estar adherit a la base.
Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha de fer un sistema de
recollida de la sorra projectada.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la
DF.
GRAUS DE PREPARACIÓ:
El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit perpendicular
PASSIVAT:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de
refer les parts afectades.
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.
S'ha d'aplicar una capa d'imprimació per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el morter.
Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta completament seca.
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El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s'ha d'aplicar abans del temps màxim
establert.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAUS DE PREPARACIÓ:
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos
relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de
substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores. (ISO
8501-1:2007).
____________________________________________________________________________
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REVESTIMENTS

K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K878 -

TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
K878C652,K878Z652.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El sistema de
neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies
que es vulguin eliminar.
S'han considerat els tipus de neteja següents:
- Sistemes a base d'aigua:
- Aigua nebulitzada
- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès
històric-artístic)
- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
- Apòsits aquosos amb materials absorvents
- Sistemes a base de detergents o productes químics:
- Agents quelants en suspensió en un gel
- Resines d'intercanvi iònic
- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.
- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a netejar
- Protecció de la resta de la façana
- Execució de les operacions pròpies de la neteja
- Repàs i neteja final
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen
conservadors-restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
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-

Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir el transport
d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació en les successives etapes de
tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No
ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han
de ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador.
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció adequat.
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de
refer les parts afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de
migració de sals a la superfície o formació de taques.
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense
deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica.
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l'efecte de
la neteja sobre el material.
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més dèbils de la
façana o els que no es netegen.
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a netejar
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt deteriorades.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la
DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar.
SISTEMES A BASE D'AIGUA:
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per
escorriment.
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta s'han de fer
anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, ha d'actuar
en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No s'ha de practicar sobre
pedres molt poroses o molt alterades.
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5.
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics.
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS
SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
NETEJA AMB BISTURÍ:
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

K8 -

REVESTIMENTS

K89 - PINTATS
K894 -

PINTAT D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
K894Z0M2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents
capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes
d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura
d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de
refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la
DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda,
segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de
l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir
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lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert
temps.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Acero DB-SE-A.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________

K8 -

REVESTIMENTS

K8Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
K8Z1 -

ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a un revestiment
continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.)
- Estesa de la malla sobre el revestiment
CONDICIONS GENERALS:
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
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Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcament entre armadures: >= 12 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc.
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de l'armadura i a continuació
la capa d'acabat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

K9 -

PAVIMENTS

K9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
K9BC -

PAVIMENTS DE CÒDOLS DE PEDRA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb còdols formant dibuix geomètric, col·locats sobre una base de morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Replanteig del dibuix
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació dels còdols
- Rebliment dels junts amb beurada
- Repàs dels junts i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Els còdols han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla col·locada de través.
El paviment no ha de tenir peces trencades, tacades ni d'altres defectes superficials.
La disposició de les peces i la forma dels junts ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada
per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
El replanteig requereix l'aprovació de la DF.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

KB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

KB1 - BARANES
KB1R -

REPARACIÓ DE BARANES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació de baranes.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reparació puntual de barana de perfils d'acer
- Reparació d'encast de barana
- Restauració de barana metàl·lica de fosa
- Restauració de barana metàl·lica de forja
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació
- En la reparació puntual de barana de perfils d'acer, a més:
- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació
- Reposició dels elements deteriorats
- Reparació d'encast de barana, a més:
- Retirada del material inestable de l'encast fins a trobar material ferm
- Decapat de pintures, eliminació d'òxids i neteja general del perfil metàl·lic
- Aplicació del material de pont d'unió
- Restauració de barana metàl·lica de fosa o de forja, a més:
- Substitució dels elements metàl·lics deteriorats
- Consolidació i reparació dels elements inestables de la barana
- Decapat de pintures, eliminació d'òxids i neteja general
CONDICIONS GENERALS:
La barana reparada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir, les parts
soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar unides amb reblons.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la
indicada per la DF.
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una
fletxa d'1/250 de la seva llum:
- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement:
- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m
- Lloc d'ús públic: 1 kN/m
Distància entre la barana i el paviment:
- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Alçària: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
- Separació entre muntants: Nul·la
REPARACIÓ D'ENCAST DE BARANA
No hi poden quedar restes de materials inestables a la base d'encastament.
Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter adherit.
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La superfície de l'encast ha de ser irregular.
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàl·lic encastat com de la
zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.
Gruix de la capa de pont d'unió: >= 0,5 mm, <= 1 mm
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA O DE FORJA:
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions i seccions
s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de components
de la barana.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega d'elements.
Si es desmunten elements situats en un tancament exterior, s'han de pendre les mesures de protecció
necessàries per tal d'evitar la caiguda d'objectes.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la
façana una distància >2m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA O DE FORJA:
Durant el procés de desmuntatge dels elements de la barana que s'hagin de restaurar, no s'han de malmetre
els elements a reutilitzar.
Es disposarà d'una superfície àmplia i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les
descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPARACIÓ PUNTUAL DE BARANA DE PERFILS D'ACER I REPARACIÓ D'ENCAST DE BARANA:
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT.
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA I RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FORJA:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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M - TIPOLOGIA M
M2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

M21 - DEMOLICIONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que
en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs,
on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
____________________________________________________________________________
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B - MATERIALS
B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS
B034 -

REBUIGS DE PEDRERA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de granulats, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per elements nets, sòlids, resistents, d'uniformitat raonable, sense pols, argila o d'altres
matèries estranyes.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la partida d'obra
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF
Ha de complir les condicions addicionals que constin a la partida d'obra en què intervingui.
La pedra no s'ha de desfer amb l'exposició a l'aigua o l'intempèrie.
Capacitat d'absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 2% en pes
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla.
Ha de ser dura, sana, no ha de contenir cap agent de tipus corrosiu.
Ha de ser de forma regular.
Dimensió de les arestes: 10 a 20 cm
Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2): < 50%
Densitat: >= 2,2 t/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona de treball.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:
* UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de acero
galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Abans de l'iniciï de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera, amb les següents
dades:
- Classificació geològica.
- Pes específic de la pedra
- Resistència al desgast dels àrids
- Estudi de la morfologia.
- Prova d'absorció en aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
- Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de pedrera
- Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de:
- Comprovació de la granulometria del material
- Resistència al desgast dels àrids
- Absorció d'aigua
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
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corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions exigides. En cas de dubte,
caldrà un anàlisi petrogràfic del material.
____________________________________________________________________________

B3 -

MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ

B35 - MATERIALS PER A CONTENCIONS
B35A -

GABIONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixa formada amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent, per a reblir amb pedra
natural o grava de pedrera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de resistir l'acció de l'aigua i els agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni químiques.
La designació dels gabions s'ha de fer pels paràmetres següents:
- Número de la norma
- Tipus de gabió o gabió de recobriment
- Tipus de malla i diàmetre del filferro
- Tipus de recobriment superficial
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions, taques ni imperfeccions superficials.
L'enreixat de malla triple torsió ha de complir l'especificat en la norma UNE-EN 10223-3.
Els filferros per a cosits i tirants utilitzats per al muntatge de les caixes de gabions, han de complir els mateixos
requisits que els filferros que formen l'enreixat dels gabions on s'utilitzen.
Les arestes lliures de les caixes de gabió, han d'estar acabades amb un filferro d'acer de la mateixa qualitat i
tipus de recobriment que la resta. Han d'estar unides a l'enreixat de forma mecànica en fàbrica.
El filferro galvanitzat ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 10244-2.
El zinc utilitzat per al recobriment ha de complir la norma UNE-EN 1179.
L'aliatge utilitzat per al recobriment ha de complir la norma ASTM B 750.
L'aspecte, l'adherència del recobriment i assaig d'immersió, han de complir l'especificat en les normes UNE
7183, UNE-EN 10244-1, UNE-EN 10244-2.
Els filferros galvanitzats i plastificats per extrusió amb PVC, han de complir els requisits de la norma UNE-EN
10245-2.
El PVC de recobriment ha de complir:
- Densitat (UNE-EN ISO 1183): entre 1,30 i 1,50 g/m3
- Duresa (Shore D) (UNE-EN ISO 868): >= 50
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 527): >= 21 MPa
- Allargament al trencament (UNE-EN ISO 527): >= 190%
- El gruix del recobriment, aspecte, brillantor, concentricitat i adherència, ha de complir l'especificat en les
normes UNE-EN 10245-1, UNE-EN 10245-2
Material: acer de baix contingut en carboni conforme les normes UNE-EN 10016-1 i UNE-EN 10016-2
Escuadria nominal de la malla (UNE 36730): >= 5x7 cm; <= 8x10 cm
Gruix mínim del recobriment (UNE-EN 10223-3):
- Diàmetre 2,00 a 2.20 mm: 240 g/m2
- Diàmetre 2,40 a 2,70 mm: 260 g/m2
- Diàmetre 3,00 a 3,40 mm: 275 g/m2
Amplària de malla:
- Malla 5x7 2,00 mm: 50 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 80 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 80 mm
Diàmetre filferro:
- Malla 5x7 2,00 mm: 2,00 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 2,70 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 2,70/3,70 mm
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Diàmetre filferro a les vores:
- Malla 5x7 2,00 mm: 2,40 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 3,40 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 3,40/4,40 mm
Diàmetre filferro de cosit:
- Malla 5x7 2,00 mm: 2,40 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 2,40 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 2,20/3,20 mm
Gruix del recobriment de PVC:
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 0,50 mm
Resistència a la tracció (UNE-EN 10002-1): >= 420 N/mm2; <= 550 N/mm2
Allargament mínim (UNE-EN 10002-1): 10%
Diàmetre exterior del filferro plastificat (UNE-EN 10223-3): Diàmetre del filferro d'acer + 1 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 3%
- Alçària: ± 5%
- Massa: ± 5%
- Diàmetre del filferro (UNE-EN 10223-3):
- Diàmetre 2,00 mm: ± 0,05 mm
- Diàmetre 2,20 a 2,70 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre 3,00 a 3,40 mm: ± 0,07 mm
- Escuadria de la malla (UNE-EN 10223-3): +16%, - 4%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les caixes s'han de subministrar plegades i premsades, en paquets lligats, agrupats per
mides.
Emmagatzematge: Agrupats per mides i qualitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de acero
galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge ha de constar, com a mínim les dades següents:
- Tipus de gabió
- Tipus de malla
- Diàmetre del filferro
- Tipus de recobriment del filferro
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent
certificat de qualitat on es garanteixin les especificacions fixades al plec de condicions.
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions)
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs
de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. (UNE-EN 10218-1).
- Comprovació del galvanitzat: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius)
(UNE-EN ISO 1461) (5 determinacions).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces
afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions
per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements
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rebuts.
____________________________________________________________________________

B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7B - GEOTÈXTILS
B7B1 -

GEOTÈXTILS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B7B11AF0,B7B1ANTI,B7B151E0I5UN.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant
punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des
de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma
corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica):
F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S,
F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotèxtils:
- Característiques essencials:
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)
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- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i
fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
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- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció relaxació de tensions (STR):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Retenció del betúm: (UNE-EN 15381)
Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les especificacions addicionals
per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim
de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones
ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la
erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles
y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos
sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores de residuos líquidos.
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Pàgina: 529

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L'ENTORN DE L'ESTANY DEL
PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

-

Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,
Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:
- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora
- Dates de subministrament i de fabricació
- Quantitat que es subministra
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat
- Nom i adreça del comprador i del destí
- Referència de la comanda
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la documentació de
acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o normes UNE-EN sota les que s'hagi fet
marcatge.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a
mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot
disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assajos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb
el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assajos o
rebuig del lot).
____________________________________________________________________________

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS
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B9Q - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA
B9Q1 -

PARQUETS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B9Q1BIRO.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Posts de fusta per a parquet.
S'han considerat els tipus següents:
- Plaques formades per llistons encolats
- Posts de cantells rectes per a parquets adherits
- Posts de cantells encadellats per a parquets clavats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs.
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet a l'assaig de la
norma UNE EN 1910, continuï complint les condicions de planor establertes a la norma UNE 56-810.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56809-1): Classe I
Espècies de fusta admissibles:
- Frondoses amb duresa (UNE 56534): >=2,5
- Coníferes amb pes específic al 12% d'humitat (UNE 56531): >= 4,5 kN/m3
Humitat de les peces (H) (UNE 56-529)
- Per a zones de litoral: 9% <= H <= 11%
- Per a zones interior peninsular: 7% <= H <= 9%
Resistència a la flexió: >= 10 N/mm2
Aspecte de la cara vista: Inexistència d'escorces a la cara, Nus clar D < 2 mm, Nus negre D < 1 mm
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,3 mm
PLAQUES:
Peça de parquet de fusta massissa formada per la unió encolada de llistonets de classe I o II.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Toleràncies:
- Llargària: ± 0,2 mm
- Amplària: + 0,1 mm, - 0,2 mm
POSTS PER A PARQUETS ADHERITS:
Posts de fusta massissa de classe I.
El post ha d'estar mecanitzat a tot el seu perímetre a la cara inferior, o tenir els cantells amb un angle cap a
l'interior (6º), per a evitar que l'adhesiu pugi.
La cara inferior ha de tenir dues ranures per a millorar l'adherència, de fondària < 1/5 gruix del post.
Llargària: 200 - 450 mm
Amplària: 50 - 70 mm
Gruix: 10 - 14 mm
Toleràncies:
- Llargària: ± 0,2 mm
- Amplària: + 0,1 mm, - 0,2 mm
POSTS ENCADELLATS PER A PARQUET CLAVAT:
Llistons d'empostissar de fusta massissa de classe I encadellats en els costats oposats.
- Llargària: 350 - 600 mm
- Amplària: 70 - 140 mm
Gruix: 17 - 22 mm
Toleràncies:
- Llargària: ± 5 mm
- Amplària: ± 0,5 mm
FUSTA DE ROURE:
La fusta ha de ser dura i compacta, resistent a les alternances de sequedat i humitat i de gran resistència
mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc clar amb reflexos brillants deguts a l'albeca
blanca, al duramen vermellós i als amplis radis medul·lars.
Densitat kg/dm3: 0,7 - 0,75
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FUSTA DE BOLONDO O ELONDO:
La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs.
Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment.
Densitat kg/dm3: 0,9 - 1
FUSTA DE CASTANYER:
La fusta ha de ser semidura, de fibra fina, flexible, molt elàstica i consistent.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc amb aigües grisoses, degudes a l'albeca blanca i
al duramen vermell fosc.
Densitat kg/dm3: 0,55 - 0,75
FUSTA DE JATOBA:
La fusta ha de ser dura, de fibra recta generalment, de gra fi o mig.
Ha de tenir un color terrós rogenc, amb vetejat fi, amb brillantor.
Pot tenir petites incrustacions pètrias o cristalls.
Densitat kg/dm3: 0,95 - 0,97
FUSTA D'IPÉ:
La fusta ha de ser dura, de fibra entrellaçada i gra fi o mig, de gran resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color blanc groguenc a l'albeca i terrós rogenc al duramen.
Densitat kg/dm3: 0,9 - 1
FUSTA DE MERBEAU:
La fusta ha de ser dura, de fibra recta o entrellaçada, de gra gros, amb dipòsits de color groc.
La seva textura ha de ser llisa i ha de ser de color groc pàl·lid a l'albeca i de color marró fosc o marró gris al
duramen.
Densitat kg/dm3: 0,73 - 0,83
FUSTA DE SUCUPIRA:
Fusta molt dura de fibra recta o entrellaçada, de gra mig, resistent als fongs, els insectes, i els tèrmits.
La seva textura ha de ser llisa ha de tenir un color blanc gris a l'albeca i marró fosc o marró vermellós al
duramen.
Densitat kg/dm3: 0,915
FUSTA DE PI:
Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats, amb un gruix
d'1,5 a 3 mm.
Ha de tenir un color groc pàl·lid a l'albeca i vermellós al duramen.
Densitat kg/dm3: 0,50 - 0,59
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecàniques.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1
m, com a màxim, de manera que no es deformin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
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- Qualitat mínima de la fusta (UNE-EN 13226)
- Densitat
- Duresa (UNE 56534)
- Grau d'humitat (UNE 56810)
- Resistència a la flexió
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1910)
- Característiques geomètriques.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir
de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

BA -

Familia A

BAB - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així com la ferramenta
d'obertura i tancament.
Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions:
- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell
- Barrots de tub d'acer
- Lamel·les horitzontals fixes d'acer
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments en el
recobriment.
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material indicat a la
descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades per mitjà de
volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb
forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla.
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 3 punts
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a simple vista,
ni d'altres defectes superficials.
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la unió amb
cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a allotjar la rosca del cargol.
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 3 o 4
Guix de la paret dels perfils:
- Perfils bàsics: >= 0,8 mm
- Perfils complementaris: >= 0,4 mm
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):
- Z 275: perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils conformats a partir de banda prepintada
La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la porta s'ha de fer
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mitjançant soldadura.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Separació entre els perfils del bastidor: <= 600 mm
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ): <= L/100
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment: >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment: <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment: <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació:
- Alçària de la tarja de ventilació: <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells: >= 150 mm
Espiell superior:
- Distància espiell-cantells: >= 150 mm
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del
galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Dimensions:
- Porta d'una fulla
- Ample de la fulla: <= 120 cm
- Portes de dues fulles
- Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-579.
PARAMENT AMB PLANXES D'ACER:
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les deformacions
màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat
per la DF.
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista,
que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
Toleràncies:
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb
l'escairat previst.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar els
valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar
en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, "Particiones:
Puertas de Acero".
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras. Características
y condiciones generales de inspección y suministro.
____________________________________________________________________________
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BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB1 - BARANES I AMPITS
BB15 -

BARANES D'ACER INOXIDABLE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de protecció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser resistent als
ambients corrosius.
La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT.
La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura.
Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de
diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els muntants han de tenir dispositius d'ancoratge.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que sotmesos a les
condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum.
Composició química de l'acer:
+-----------------------------------------+
¦
¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦
¦
¦-----------------¦------------------¦
¦C ¦
<= 0,07%
¦
<= 0,07%
¦
¦ Mn ¦
<= 2,00%
¦
<= 2,00%
¦
¦ Si ¦
<= 1,00%
¦
<= 1,00%
¦
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50% ¦
¦ Ni ¦ 8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00% ¦
¦ Mo ¦
¦ 2,00% - 2,50%
¦
+-----------------------------------------+
Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2
Toleràncies:
- Gruix: 2,5%
- LLargària: 0,1%
- Alineació d'arestes: 0,2%
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb
l'escairat previst.
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les barres no flectin
més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
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BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BFW41J10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.),
utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual
pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles
amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWB -

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.),
utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual
pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles
amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________

BH -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHN - LLUMS PER A EXTERIORS
BHNH -

LLUMS SUBMERGIBLES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BHNHMILE.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material termoplàstic, de bronze, de
fosa d'alumini plastificat o no, o d'aliatge anticorrosiu.
S'han de considerara els tipus de làmpades següents:
- Cuarç-iodo
- PAR-38
- PAR-56
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol
"Terra".
L'entrada de cables s'ha de fer per mitjà d'un premsaestopes metàl·lic i resistent a la corrosió.
Connexió de la làmpada:
+------------------------------------------------+
¦Làmpada ¦quars-iode ¦ PAR-38 ¦
PAR-56
¦
¦---------¦-----------¦--------¦-----------------¦
¦Connexió ¦ G-6, 35 ¦ E-27 ¦terminal i cargol¦
+------------------------------------------------+
Grau de protecció (UNE 20-324): >= IP-68X
Aïllament (REBT): Classe II
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb làmpada.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado
público.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli
quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de
cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

__________________________________________________________________
__________

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I
APARELLS SANITARIS
BJM -

ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

BJM1 COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE
LECTURES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips auxil
iars per a la centralització de lectures.
S’han considerat els tipus de comptadors següents:
- Comptadors d’aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor
magnètic
- Comptadors d’aigua freda de funcionament electrò nic, amb cos de material sintètic, pantalla digital
multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com é s ara cops, bonys, ratlles o
defectes de l’acabat superficial.
COMPTADORS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites,
exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior,
dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del fluid
i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
El comptador ha d’estar fabricat amb materials d’una resistència i durabilitat adeq uades al ús a que es destina.
Els materials no s’han de veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de l’aigua, dintre
del ventall de temperatures de treball.
Totes les parts del comptador en contacte amb l’aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que són
convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts.
El comptador d’aigua complert ha d’estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o que
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estiguin protegits per un tractament superficial adequat.
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense ambigüitats
visuals.
El volum d’aigua ha d’indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d’aparèixer en el totalitzador o
immediatament al costat del nú mero indicat.
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura.
COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al totalitzador.
COMPTADOR D’AIGUA ELECTRÒNIC:
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d’ aigua mesurat, aquesta informació ha de
mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d’aigua mesurat.
S’ha d’incloure un element que permeti controlar l’operació correcte del display.
El comptador ha de disposar d’un indicador de l’estat de la bateria interna.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
COMPTADORS:
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
Subministrament: En caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COMPTADORS:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:
El comptador ha d’anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim:
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
- L’any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d’aprovació del model o, en el seu cas, d’aprovació del model CEE
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical
respectivament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE
LECTURES:
El fabricant ha de subministrar la documentació tè cnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al
muntatge, connexió de l’element i el manteniment.
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d’identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
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BQ -

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ1 -

BANCS

BQ11 -

BANCS DE FUSTA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta de Guinea, amb
els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 20 mm
- Separació entre llistons: ± 1,5 mm
- Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius)
- Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs
protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a
l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
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AMIDAMENTS
Obra
Capítulo

1

Pàg.:
01
10

F21QBZ22

Num.

PRESUPUESTO E1923-V3
TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

Pa

Text

Partida alçada a justificar de retirada d'elements diversos de mobiliari (bancs, pilona embarcador, pedals,
baranes, paviment de goma, perfils metàllics, papereres, suports de tendalls, sócols, de paraments d'obra, etc.)
triatge de materials a restaurar i transport a magatzems municipals. inclou retirada de restes sobrants i càrrega
sobre camió o contenidor per a posterior gestió dels residus.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

K219B2A0

M2

TOTAL Fórmula

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

2

1

1,000

Desmuntatge de paviments de fusta, conformat per taula i empostissat de fusta. la retirada es farà aixecant
detall dels sistemes de construcció i de seccions de bastidors i empostissats, inclòs els trams col·locats sobre
perfils d'acer i els col·locats sobre terreny, escales, taulells de perímetre de zona de bar, graons de fusta, etc.
les lames amb millor estat de conservació seràn emmagatzemades per la posterior utilització i col·locació com
a folre perimetral del llac.
inclou el desmuntatge curós dels sòcols metàl·lics del bar per a la seva nova col·locació i classificació de la
fusta i retirada de restes sobrants i càrrega sobre camió o contenidor per a posterior gestió dels residus.

Num.
1
2

Text

Tipus

365,330

365,330 C#*D#*E#*F#

23,480

23,480 C#*D#*E#*F#

85,600

85,600 C#*D#*E#*F#

9,800

9,800 C#*D#*E#*F#

66,750

66,750 C#*D#*E#*F#

3,750

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

PORXO I RAMPA ADJACENT

11
12

CASETA

13

TOTAL AMIDAMENT
3

K21GB006

Num.

M

Text

554,710

Desmuntatge de linia elèctrica existent de llums led de la vora del paviment de fusta, amb recuperació dels
elements d'iluminació, reconstrucció de plànols de traçat de la linia, fins a un punt en que es pugui dur a terme
la connexió de la reposició de la mateixa linia per als paviments futurs.
inclou la retirada de material i càrrega en contenidor per a la seva posterior gestió.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

K219B2A1

Num.

Text

M2

TOTAL Fórmula

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

4

TOTAL Fórmula

RAMPES I ESCALES ENTRADA BAR

9
10

[F]

PAVIMENT AL VOLTANT LOCAL

7
8

[E]

EMBARCADER/ESCALES

5
6

[D]

m2 segons topografic
PAVIMENT AL VOLTANT LLAC

3
4

[C]

50,000

Desmuntatge de revestiments verticals de fusta en perímetres del llac, inclòs empostissats i cargols, amb
recollida de dades de reconstrucció de dimensionat i sistemes d'ancoratge per a posterior reconstrucció.
inclou retirada de restes sobrants i càrrega sobre camió o contenidor per a posterior gestió dels residus.

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Pàg.:

CORBA NORD

0,650
1,200
43,800
50,000
9,500
45,000

2
3

lateral pont esq
lateral pont dret
6 CORBA EST
7 CORBA SUD
4

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,650
1,200
43,800
50,000
9,500
45,000
TOTAL AMIDAMENT

5

F2225432
Num.
1

M3

150,150

Text

Tipus

lateral vorades
previsió serveis

[C]

[D]

[E]

0,400
0,400
20,000

0,500
0,500

6,000
5,000

[F]

F222B432

Num.

M2

TOTAL Fórmula

1,200 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

2
4

2

22,200

Excavació de terres sota paviment de fusta, entre el mur del llac i la vorada de encintat de formigó prefabricat,
fins a un gruix de 25 cm., a mà i recolçament de mitjans mecànics. inclou càrrega de terres sobre camió o
contenidor per a posterior gestió dels residus.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

PAVIMENT FUSTA
zona triangular
3 triangle petit entre bancs
2

50,000
10,000

50,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

F219B305

Num.
1
3

M

60,000

Demolició de trams curts i específics de vorada col·locada sobre formigó, amb excavació de terres perimetrals
(per a la posterior nova col·locació), amb mitjans manuals i mecànics amb compressor, reserva de les vorades
aprofitables per a posterior recol·locació i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor per a la
posterior gestió dels residus.

Text

Tipus

LATERAL RAMPA BAR
Previssió trams en mal estat

[C]

[D]

4,000
10,000

2,000

[E]

[F]

8,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

K219Z2A1
Num.
1

U

Tipus

PORXO BAR

[C]

[D]

[E]

2,000

01
11

K878C652

M2

[F]

TOTAL Fórmula

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

1

18,000

Desplaçament i posterior recol·locació de jardineres existents del bar.

Text

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

2,000

PRESUPUESTO E1923-V3
REPARACIÓ ESTRUCTURAL

Neteja de paraments de formigó i elements d'estructura d'acer, per a una millor revissió visual, amb raig d'aigua
desionitzada a pressió, fins a 2 bar. la neteja inclourà els elements d'estructura d'acer (principalment
galvanitzat) i especialment els nusos i punts de recolçament, als efectes de facilitar els treballs d'inspecció i la
redacció dels informes de lesions.

EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1
2
3
4
7
8

Text

Pàg.:
Tipus

PARAMENTS LLAC
lateral rampa formigó
corba
lateral rampa propera al pont
SUP PILARS
r=0,25m

[C]

[D]

4,500
105,000
5,000

1,200
1,200
1,200

1,570

1,000

1,500
0,500

0,500
0,500

0,050
0,050
0,058

2,600
3,300
3,300

[E]

[F]

HASTIALS PONT

11

TOTAL Fórmula

5,400 C#*D#*E#*F#
126,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#
37,000
2,000
2,000

58,090 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
1,500 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

37,000
72,000
37,000

4,810 C#*D#*E#*F#
11,880 C#*D#*E#*F#
7,082 C#*D#*E#*F#

9
10

3

2,000

13

SUPERFICIE PLANA ESTRUCTURA
ACER
14 UPN 100
15
16

IPN 120

TOTAL AMIDAMENT
2

K1A8BZ01

Num.
1

U

Text

221,762

Treballs de revisió dels elements estructurals, a realitzar conjuntament amb la df. inclosos paraments i soleres
del llac, pilars de formigó armat, estructura metàl·lica, hastials del pont i elements metàl·lics del mateix. per
aquest treball cal la realització de cales a petició de la df. el resultat es desenvoluparà en un informe tècnic amb
localització dels punts detectats, descripció, neteja, fotografies i pressa de dades per quantificar la lesió. en
general es reculliran totes les dades necessaries per redactar la proposta de rehabilitació del problema detectat.

Tipus

tREBALL A REALITZAR
CONJUNTAMENT AMB LA DF

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT
3

445RB1A1

Num.
1
3
4
5
6
8
9
10
11

M2

Text

1,000

Reparació de fissura de mur de formigó armat, repicat del formigó de recobriment al llarg de la fissura, escatat i
raspallat d'armadura amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat d'armadura i imprimació anticorrosiva i
pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de
reparació, i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Tipus

estimació 20% de reparació
PARAMENTS LLAC
lateral rampa formigó
corba
lateral mur proper porxo
estimació 40%
SUP PILARS r=0.25m
perimetre
base

[C]

[D]

4,500
105,000
5,000

1,200
1,200
1,200

1,570
0,194

1,000

[E]

37,000
37,000

[F]

L45RBP10

Num.

M

Text

TOTAL Fórmula

0,200
0,200
0,200

1,080 C#*D#*E#*F#
25,200 C#*D#*E#*F#
1,200 C#*D#*E#*F#

0,400
0,400

23,236 C#*D#*E#*F#
2,871 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

53,587

Segellat de fissures en mur o pilar de formigó del vas del llac, amb injecció líquida de resines epoxi de baixa
viscositat, de dos components, mitjançant bomba de pressió, amb neteja prèvia de la fissura amb aire a pressió,
col·locació de broquets d'injecció i segellat del llavi exterior de la fissura amb massilla epoxi.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

estimació 20%
PARAMENTS LLAC
3 lateral rampa formigó
2

4,500

0,200

0,900 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
4
5

Pàg.:

corba
lateral mur proper porxo

105,000
5,000

0,200
0,200
TOTAL AMIDAMENT

5

K1641011
Num.
1

U

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor.

Text

Tipus

pilars

K442B12D

Num.
1

[C]

[D]

[E]

[F]

37,000

Kg

37,000

Reposició d'elements d'ancoratge degradats, amb retirada de l'element a substituir, fabricació del nou elements
amb acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra
amb ancoratges químics inclosos.

Text

Tipus

UPN 120

E4ZW1150
Num.

U

[C]

[D]

[E]

37,000

13,400

0,050

[F]

Text

24,790 C#*D#*E#*F#
24,790

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

Num.

U

15,000

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 10 mm amb acer inoxidable, amb cargol, volandera i femella.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

K878Z652
Num.
1

U

15,000

Desplaçament de bigues d'acer per sanejar arrencada de pilars del llac, inclòs puntal.

Text

Tipus

bigues a pilars

[C]

[D]

[E]

[F]

37,000

K894Z0M2
Num.
1
2

M2

37,000

Sanejament amb sorrejat de pilar d'acer de la pergola i pintat de pilar amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i una d'acabat.

Text

Tipus

pilars pergola
r=0,1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

3,150

0,100
0,630

0,500
5,000

4

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

37,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

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

9

TOTAL Fórmula

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

E4ZWBP70

TOTAL Fórmula

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó.

1

8

TOTAL Fórmula

37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

21,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
22,900

TOTAL AMIDAMENT
6

4

01
12

TOTAL Fórmula

0,315 C#*D#*E#*F#
3,150 C#*D#*E#*F#
3,465

PRESUPUESTO E1923-V3
OBRA CIVIL PAVIMENTS LLAC
EUR
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AMIDAMENTS
1

F227B00F
Num.

M2

Text

Pàg.:

5

Repàs i piconatge de caixa de paviment sota paviment de fusta entre mur de llac i encintat de vorada
prefabricada, amb neteja de perímetre, compactació del 95% pm amb piconadora de granota.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

PAVIMENT FUSTA
zona triangular
3 triangle petit entre bancs
2

50,000
10,000

50,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

E7B11AF0
Num.

M2

Text

60,000

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

PAVIMENT FUSTA
zona triangular
3 triangle petit entre bancs
2

50,000
10,000

50,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

F923BJ10
Num.

M2

Text

60,000

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària de 30-50 mm, amb estesa manual i piconatge del
material (sota paviment de fusta darrera dels murs del llac).
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

PAVIMENT FUSTA
zona triangular
3 triangle petit entre bancs
2

50,000
10,000

50,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

F965B2C5

Num.

M

Text

60,000

Suministre i col·locació de vorada de jardí igual a l'existent, recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a2 de 20x10 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
inclou excavació de rasa, retirada de terres i càrrega sobre camió o contenidor, refí i piconatge de la base.
Tipus

1

lateral rampa accesible bar
lateral dret entrada bar
4 previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000
5,000
10,000

2

6,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

E44BB113

Num.

Text

Kg

TOTAL Fórmula

21,000

Subestructura complementària amb acer laminat i galvanitzat en calent, sota paviments entorn del bar, rampa,
etc. amb acer s275jr segons une-en 10025-2, per a formació de corretges amb peça simple, treballada a taller
amb perforacions i talls per a muntatge en obra amb cargols, galvanització en calent, en perfils tipus upn i
elements d'ancoratge amb placa, angulars, etc.
Tipus

[C]

[D]

4,000
2,000
2,900
2,400
2,100
4,600

10,600
10,600
10,600
10,600
10,600
10,600

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

UPN 100
RAMPES
3 rampa porxo
2
4
5
6
7
8

rampa gran

42,400
21,200
30,740
25,440
22,260
48,760

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

9
10
11

rampa petita

12
14

replà

17
18
19

6

F7B4UBJ0
Num.
1
2

10,600
10,600
10,600
10,600

3,000
3,300
1,900
3,600
2,000

10,600
10,600
10,600
10,600
10,600

57,240
31,800
12,720
16,960

2,000

ESCALES

15
16

5,400
1,500
1,200
1,600

M2

2,000
3,000

63,600
104,940
20,140
38,160
21,200

TOTAL AMIDAMENT

557,560

Tipus

arbre al costat rampa
arbre lateral porta

[C]

[D]

[E]

[F]

2,500
2,000

01
13

E221B472
Num.

M3

Text

4,500

PRESUPUESTO E1923-V3
OBRA CIVIL PAVIMENTS BAR

Excavació per a caixa de paviment dels entorns del bar, amb un gruix variable de 20 a 25 cm de promig, en
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i càrrega directa sobre camió
Tipus

1

Entrada principal bar
Terrassa bar
3 Porxo i rampa lateral
2

[C]

[D]

22,000
85,000
70,000

0,250
0,250
0,250

[E]

[F]

E936B8C1

Num.

M2

Text

44,250

Solera de formigó ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió, acabat remolinat mecànic de textura mitja (sense polir), inclos formació de pendents des
de façana de bar a perímetre exterior.
Tipus

1

Entrada principal bar
Terrassa bar
3 Porxo i rampa lateral

[C]

[D]

[E]

[F]

22,000
85,000
70,000

2

E3CBBA66
Num.
1

M2

Text

Entrada principal bar
Terrassa bar
3 Porxo i rampa lateral
2

TOTAL Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#
85,000 C#*D#*E#*F#
70,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

5,500 C#*D#*E#*F#
21,250 C#*D#*E#*F#
17,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

2,500 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Suministre i col·locació de làmina anti arrels a l'entorn dels arbres, clavada a terra amb rodons, amb cura de no
afectar el sistema radicular.

Text

Obra
Capítulo

6

177,000

Armadura per a solera de formigó de l'entorn del bar, ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm b500t une-en 10080
Tipus

[C]

[D]

[E]

22,000
85,000
70,000

[F]

TOTAL Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#
85,000 C#*D#*E#*F#
70,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

177,000

EUR
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AMIDAMENTS
4

E222B42A
Num.

M

Text

Pàg.:

Excavació de rasa lineal de drenatge de la vora del paviment de fusta de l'entorn del bar. de secció 0,20x0,20
m, amb refí de sols de rasa i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

1

lateral terrassa esquerra bar
lateral terrassa dret bar
3 porxo

[C]

[D]

[E]

[F]

18,000
15,000
20,000

2

FD55DREN
Num.

M

Text

53,000

Formació de rasa drenant de 20x20 cm, amb folrre de rasa amb geotextil de poliester, col·locació de tub dren de
polipropilè de 90 mm de diàmetre i reblert de rasa amb granular 20-40 sense fins (no de reciclatge)
Tipus

1

lateral terrassa esquerra bar
lateral terrassa dret bar
3 porxo

[C]

[D]

[E]

[F]

18,000
15,000
20,000

2

FDDZB154
Num.
1
2

U

Text

53,000

Remodelació i posada a cota de tapa de pou de registre de sanejament, inclou col·locació de nou bastiment i
tapa per a pou de registre de fosa grisa, de d=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter
Tipus

porxo bar
previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

EY03B000
Num.

U

Text

2,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de mur de formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350
mm de gruix, per a pas de tubs de drenatge al llac.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

F932B01F
Num.

M2

Text

2,000

Reposició localitzada de paviment de sauló garbellat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm de 20
cm. de gruix
Tipus

1

lateral terrassa esquerra bar
lateral terrassa dret bar
3 porxo
2

[C]

[D]

18,000
15,000
20,000

1,000
1,000
1,000

[E]

[F]

FR26B123

Num.

m2

Text

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

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

8

TOTAL Fórmula

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

7

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

53,000

Reposició de praderes existents per corregir afectacions a causa de l'obra. Inclou aportació de 10 cm de terra
vegetal d'alta qualitat, llaurada, fresatge, sembra manual i resembra amb llavors a decidir per l'Ajuntament del
Prat (dosificació de 35gr/ m2 per la sembra i la meitat per la resembra), reposició si fes falta del sistema de reg
existent, probes de funcionament i posada en marxa.
[C]

[D]

2

Tipus

162,000
94,000

0,600

4

70,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

previsió
entorn llac
3 paviment llac en contacte amb
praderes

7

97,200 C#*D#*E#*F#
94,000 C#*D#*E#*F#
70,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
10

E4E25611

Num.
1

m2

261,200

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:3 (15
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Text

Tipus

estructura rampa principal bar

[C]

[D]

3,800

[E]

[F]

0,160

2,000

TOTAL AMIDAMENT
11

F2225123
Num.
1

M3

Num.
1

Tipus

Fonament rampa

[C]

[D]

[E]

[F]

3,800

2,000

0,400

0,400

m3

Num.
1

Tipus

Fonament rampa

Kg

[C]

[D]

[E]

[F]

3,800

2,000

0,400

0,400

Text

Tipus

1,216 C#*D#*E#*F#
1,216

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,800

0,617

4,000

2,000

23,693 C#*D#*E#*F#

1,800

0,395

20,000

2,000

28,440 C#*D#*E#*F#

4d10
e d8/25

4

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

1

TOTAL Fórmula

Armadura de bases lineals de formigó amb acer ap500 s en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2

2
3

1,216 C#*D#*E#*F#

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Text

F31B3000

TOTAL Fórmula

1,216

TOTAL AMIDAMENT
13

1,216 C#*D#*E#*F#

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Text

F31522G3

TOTAL Fórmula

1,216

TOTAL AMIDAMENT
12

8

01
14

E435B1A2

M3

52,133

PRESUPUESTO E1923-V3
ELEMENTS DE FUSTA

Subestructura per a paviment de fusta del llac, configurada amb bigues i llistons de fusta de pi flandes de
primera qualitat, de seccions 60 x 90 mm. acabat ribotat, de llargaries variables, des de 0, 38 m fins a 11 m
treballada a taller i ajustada a dimensions en obra, amb tractament de sals en autoclau amb un nivell de
penetració np 3 (une-en 351-1).
la configuració de la trama inclou:
1- bigues continues no paral·leles,
2- borretges transversals de dimensió curta i variable, fixats a les bigues amb peces especials tipus estreb de
´´simpson strong-tie´´ ´´model sbe o sae´´ i fixacions amb estrebs model ´´sded/g per als extrems amb
corretges sobre bigues d'acver inoxidable.
3- les bigues recolçades sobre bigues d'acer galvanitzat aniran cargolades a les bigues i tallades en trams
curts per encaixar entre separadors d'acer galvanitzat soldat a les bigues (existents) i les bigues curtes
transversals.
4- les fixacions de les bigues amb subestructura d'acer i entre bigues i cabirons es farà sempre amb cargols
d'acer inoxidable qualitat a4 (no s'accepta la qualitat a2), amb cabota encaixada i per manipulació amb cap
d'estrella o allen. a les unions es col·locaran volanderes de nylon o separadors per evitar corrosions entre
metalls
5- als trams que son col·locats sobre zona de paviment, les bigues es col·locarán sobre daus de formigó i
encastament amb connextors d'acer clavats a la fusta per evitar el seu moviment posterior.
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

9

6- en aquests trams sobre paviment, els cabirons curts transversals es col·locaran igualment amb peces
especials galvanitzades d'estrebs de ´´simpson strong-tia´´ model ´´sbe o sae´´ com a la resta de la
subestructura.
7- totes les fixacions es duran a terme amb visos d'acer inoxidable qualitat a4 (no s'acepta la qualitat a2)
Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,060
0,060

0,090
0,060

4,000
3,100
0,086
0,112

4,000
10,000
42,000
42,000

TOTAL Fórmula

1

PAV VOLTANT LLAC
verticals
3 horitzontals
2
5
6

TOTAL AMIDAMENT
2

E435B1A3

M

0,086
0,112
3,612
4,704

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

8,514

Lllistó de fusta per a subestructura per a folrres verticals de perímetre de llac, configurada amb llisto de fusta
iroko procedent del reaprofitament de la fusta del paviment existent de la terrassa del bar, de 20 x 100 mm
aprox, i de llargaries variables, i configuració de les alineacions en corba, la configuració de la subestructura
inclou:
1- doble llisto continu (un col·locat al cantó inferior del revestiment perimetral del llac, amb la major dimenssió
en vertical. el segón col·locat sobre coronament del mur de formigó del llac, amb la major dimensió en
horitzontal.
2- fixacions sobre mur de formigó amb fixacions quimiques de at-hp per ambients humits, cada 40 cm de
distància i resines set-xp estables per a tot tipus de condicions (calor extrem, humitat, etc).
3- encaix a la llata de fusta per la cabota cargolada de la fixació al llistó inferior i cabota arrodonida per la fixació
del llistó superior.
4- fixacions amb acer inoxidable qualitat a4 (no s'accepta la qualitat a2). tipus ´´lmas´´ de ´´simpson strong-tie´´

Num.
1

Text

Tipus

CORBA NORD

4
6
7
9
11

[D]

[E]

[F]

0,650
1,200
43,800
50,000
9,500
45,000
5,000
6,700

2
3

[C]

lateral pont esq
lateral pont dret
CORBA EST
CORBA SUD
LATERAL RAMPA FORMIGÓ LLAC
LATERAL INTERIOR EMBARCADER

0,650
1,200
43,800
50,000
9,500
45,000
5,000
6,700
TOTAL AMIDAMENT

3

E9Q2B909

Num.
1

M2

Text

PAVIMENT VOLTANT LLAC

3

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

161,850

Paviment de fusta de iroko, clavat sobre entramat de llistó i corretges de fusta. amb dimensions d'escairada de
22 x 90 mm., llargaria variable, col·locació en espiga segons dibuix existent i reflectit als plànols.
inclou certificats de gestió sostenible del punt d'origen, preparació a taller i talls a obra, llargaria mínima de 1,2
m, amb una proporció inferior al 10%. cargols per parells cada 50 cm de mitjana, amb visos d'acer inoxidable
categoria a4 (no s'admet la categoria a2), amb la cabota encastada i accionament amb estrella o allen.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

0,000
362,000

0,000 C#*D#*E#*F#
362,000 C#*D#*E#*F#

24,000

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

22,000
85,000
70,000

22,000 C#*D#*E#*F#
85,000 C#*D#*E#*F#
70,000 C#*D#*E#*F#

EMBARCADER/ESCALES

4
5

FUSTA PERIMETRAL BAR
6 Entrada principal bar
7 Terrassa bar
8 Porxo i rampa lateral

TOTAL AMIDAMENT
4

E9Q2B910

M

563,000

Suministre i col·locació de tabica de fusta iroko, de 15 cm d'alçada aproximada, per a formació de sócols
perimetrals de fusta iroko, de dimensions variables, per a zona de entorn de bar i frontals de paviments de
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

10

l'entorn del llac, tabicas de escales, etc. amb seccions escairades de 40 x 150 mm., muntatge amb llistons de
base sobre elements de fonamentació o perfils d'acer galvanitzat, fixacions amb cargols d'acer inoxidable
qualitat a4 (no s'accepta qualitat a2) amb la cabota encastada i accionament amb estrella o allen i llargaries
variables.
inclou certificats de gestió sostenible del punt d'origen, preparació a taller i talls a obra, cargols per parells cada
50 cm de mitjana, amb visos d'acer inoxidable categoria a4 (no s'admet la categoria a2).
Num.
1
2
5
6
7
8
9
11
12

Text

Tipus

PERIMETRE LLAC (DOBLE)
lateral rampa formigó
PERÍMETRE ZONA BAR
terrassa (corba esq)
terrassa (corba dreta)
porxo
banc
PERÍMETRES ESCALES
escala bar

[D]

[E]

95,000
5,000

3,500
3,000
0,360
0,720
1,080
3,100

escala embarcader (lateral)

15
16
17

escala embarcader (frontal)
LATERALS RAMPES
20 rampa gran

[F]

2,000
2,000

15,000
10,000
20,000
2,700

13
14

[C]

3,000

TOTAL Fórmula

190,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

3,000

15,000
10,000
20,000
8,100

2,000
2,000
2,000
2,000

3,500
3,000
0,720
1,440
2,160
18,600

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

4,000
11,000
1,500
1,700
4,930
5,690
0,400

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

19

4,000
5,500
1,500
1,700
4,930
5,690
0,400

21
22

rampa petita

23
24

socol rampa accesible

25
26

2,000

TOTAL AMIDAMENT
5

E435B2A2

M2

311,740

Subestructura per a paviment de fusta de l'entorn del bar, configurada amb bigues i llistons de fusta de pi
flandes de primera qualitat, de seccions 60 x 90 mm. acabat ribotat, de llargaries variables, treballada a taller i
ajustada a dimensions en obra, amb tractament de sals en autoclau amb un nivell de penetració np 3 (une-en
351-1).
la configuració de la trama inclou:
1- bigues continues paral·leles, col·locades sobre solera de formigó amb tocs de formigó amb conectors clavats
d'acer galvanitzat, tocs de formigó de 30x30 cm cada 80 cm de distància entre eixos.
2- bigues perimetrals, col·locades sobre solera de formigó amb tocs de formigó amb conectors clavats d'acer
galvanitzat, tocs de formigó de 30x30 cm cada 80 cm de distància entre eixos.

Num.

Text

Tipus

1

Entrada principal bar
Terrassa bar
3 Porxo i rampa lateral
2

[C]

[D]

[E]

22,000
85,000
70,000

E9Q2B009

U

TOTAL Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#
85,000 C#*D#*E#*F#
70,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

[F]

177,000

Formació de tapa de registre de pou, amb la mateixa fusta (dimensions i direcció de tabla, inclou reforç de
subestructura i bastidor per la dimenssió de la tapa, de 80x80, tot amb la mateixa fusta de iroko, clavat sobre
bastidor de tapa, amb dimensions d'escairada de 22 x 90 mm.
inclou certificats de gestió sostenible del punt d'origen, preparació a taller i talls a obra, llargaria mínima de 1,2
m, amb una proporció inferior al 10%. cargols per parells cada 50 cm de mitjana, amb visos d'acer inoxidable
categoria a4 (no s'admet la categoria a2), amb la cabota encastada i accionament amb estrella o allen.
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
15

FG22TD1K

Num.

M

Text

1,000

PRESUPUESTO E1923-V3
EQUIPAMENT I ENLLUMENAT

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

FG21R91G

Num.

M

Text

20,000

Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 3 j, resistència a compressió de 250 n, de 1.1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

40,000

FG153432
Num.

U

Text

40,000

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció ip-65, muntada
superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

FG31B554
Num.

M

Text

8,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locat en tub
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

80,000

FHNHB963

Num.
1

U

Text

[C]

[D]

[E]

10,000

FHNHB964

U

[F]

TOTAL Fórmula

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

6

80,000

Llumenera gea led signaling mini de leds c4 diametre 28 mm ref: 55-9795-ca-cl o similar, ip 67, per encastar,
mini led, amb acer inoxidable aisi 316, amb difusor pla de vidre, de forma circular.

Tipus

previsió

TOTAL Fórmula

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

5

TOTAL Fórmula

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

4

TOTAL Fórmula

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

3

TOTAL Fórmula

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

2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítulo

11

10,000

Retirada, emmagatzematge i posterior col·locació de llumeneres led existents encastades a la terrassa del bar
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

54,000

EB1228AM
Num.
1

M

54,000

Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà, muntants cada aprox. 100 cm, de 100 cm d'alçària total, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, sota paviment de fusta. segons plànols.

Text

Tipus

RAMPA BAR

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000
5,600
0,400

2
3

FQ11ZHA3
Num.

U

11,000

Col·locació de mobiliari existent amb fixacions mecàniques

Text

Tipus

1

BANCS
PEDALS
3 EMBARCADOR

[C]

[D]

[E]

[F]

14,000
2,000
1,000

2

EF42ZBEA
Num.

M

17,000

Broc d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), de 76.1 mm de diàmetre exterior i 1.5 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat encastat a la fusta perimetral del llac.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

0,500

8,000

[E]

[F]

1

01
16

F2R24200
Num.
1
3
4
5
6
9

M3

Text

10
11
12
13
14

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals
[C]

[D]

[E]

[F]

18,000

0,060

0,100

1,350

554,710
15,000
150,000
60,000
22,200
12,000
45,000
53,000
1,200

0,020
0,040
0,250
0,250
0,200

0,200

TOTAL AMIDAMENT
2

F2R5426A

M3

4,000

PRESUPUESTO E1923-V3
GESTIÓ DE RESIDUS

Tipus

vorada
fusta
paviment
llates existents
fusta perimetral
terres

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,600 C#*D#*E#*F#
0,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

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

7

12

1,350
1,350
1,350
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

TOTAL Fórmula

0,146 C#*D#*E#*F#
14,977
20,250
8,100
18,000
26,640
3,600
54,000
2,544
1,440

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

149,697

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1
3
4
5
6
9

Pàg.:

Text

Tipus

vorada
fusta
paviment
llates existents
fusta perimetral
terres

10
11
12
13
14

[C]

[D]

[E]

[F]

18,000

0,060

0,100

1,350

554,710
15,000
150,000
60,000
22,200
12,000
45,000
53,000
1,200

0,020
0,040
0,250
0,250
0,200

0,200

1,350
1,350
1,350
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

TOTAL AMIDAMENT
3

F2RA73G0
Num.
1
3

M3

Text

Tipus

vorada
terres

5
6
7
8

Num.

0,146 C#*D#*E#*F#
14,977
20,250
8,100
18,000
26,640
3,600
54,000
2,544
1,440

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

149,697

[C]

[D]

[E]

[F]

18,000
60,000
22,200
12,000
45,000
53,000
1,200

0,060
0,250

0,100

1,350
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

0,250
0,200

0,200

TOTAL AMIDAMENT
F2RA8890

TOTAL Fórmula

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

4

4

13

M3

TOTAL Fórmula

0,146
18,000
26,640
3,600
54,000
2,544
1,440

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

106,370

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Text

Tipus

[C]

[D]

554,710
15,000
150,000

0,020

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

FUSTA
paviment
3 llates existents
4 fusta perimetral
2

1,350
1,350
1,350

0,040
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

1

01
17

CONTROLQUA
Num.

Pa

Text

43,327

PRESUPUESTO E1923-V3
VARIS

Partida alçada a justificar de control de qualitat segons annex 2.3 del projecte
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

SEGISALUT
Num.

Text

Pa

TOTAL Fórmula

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

2

14,977 C#*D#*E#*F#
20,250 C#*D#*E#*F#
8,100 C#*D#*E#*F#

1,000

Partida alçada a justificar de Seguretat i salut segons annex 2.4 del projecte
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

1

1,000

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

Obra
Capítulo

1

01
18

K219B2A2

Num.

M2

Text

1,000

PRESUPUESTO E1923-V3
RENOVACIÓ DE PONT

Desmuntatge del conjunt del pont, treient les fustes, els perfils metàl·lics inferiors, les peces de galvanitzat de
inici i dovela de les bigues principals, neteja i conservació de les peces i neteja dels punts capçals de
fonamentació per a posterior revissió de la df. inclou retirada de fustes per a posterior reutilització (a determinar
per df o tècnics municipals) i càrrega de runes sobre camió o contenidor per a posterior gestió dels residus.

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
-1,000

3

F222B432

Num.
1
2

M2

Text

0,000

Excavació de terres sota paviment de fusta, entre el mur del llac i la vorada de encintat de formigó prefabricat,
fins a un gruix de 25 cm., a mà i recolçament de mitjans mecànics. inclou càrrega de terres sobre camió o
contenidor per a posterior gestió dels residus.
Tipus

PAVIMENT SAULÓ
SOTA INICI DE PONT

4

[C]

[D]

[E]

2,000
2,000
-12,000

2,000
1,000

2,000
2,000

[F]

F219B305

Num.
1

M

Text

0,000

Demolició de trams curts i específics de vorada col·locada sobre formigó, amb excavació de terres perimetrals
(per a la posterior nova col·locació), amb mitjans manuals i mecànics amb compressor, reserva de les vorades
aprofitables per a posterior recol·locació i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor per a la
posterior gestió dels residus.
Tipus

ENTRONCS DEL PONT

2
4

[C]

[D]

2,000
2,000
-8,000

2,000
2,000

[E]

[F]

F227B00F
Num.

M2

Text

1
5

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000
-12,000

2,000
1,000

2,000
2,000

1,000
1,000

TOTAL AMIDAMENT
5

E7B11AF0

M2

0,000

Repàs i piconatge de caixa de paviment sota paviment de fusta entre mur de llac i encintat de vorada
prefabricada, amb neteja de perímetre, compactació del 95% pm amb piconadora de granota.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
-8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
-12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

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

2

14

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
-12,000 C#*D#*E#*F#
0,000

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1
2
4

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000
-31,680

2,000
1,000

4,000
4,000

1,330
1,300

TOTAL AMIDAMENT
6

F923BJ10
Num.

M2

Text

Tipus

1
4

Num.

M

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000
-1,800

2,000
1,000

2,000
2,000

0,150
0,150

Tipus

1
4

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

0,000

Reposició localitzada de paviment de sauló garbellat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm de 20
cm. de gruix
Tipus

1
2
5

[C]

[D]

2,000
2,000
-8,000

2,000
2,000

[E]

[F]

K442NGAL

Num.

U

Text

0,000

Desmuntatge i neteja del conjuint dels elements d'ancoratge de recolçament de bigues principals del pont i de la
peça de clau central. en aquesta operativa, a més de realitzar la neteja es revisara l'estat de solidessa,
conservació i durabilitat dels elements existents a l'objecte de reaprofitar-los completament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
-1,000

3

E43GB132

Num.
1

Text

M3

TOTAL Fórmula

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

10

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
-8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#
-12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

M2

1,200 C#*D#*E#*F#
0,600 C#*D#*E#*F#
-1,800 C#*D#*E#*F#
0,000

6,000
6,000
-12,000

F932B01F

TOTAL Fórmula

Suministre i col·locació de vorada de jardí igual a l'existent, recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a2 de 20x10 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
inclou excavació de rasa, retirada de terres i càrrega sobre camió o contenidor, refí i piconatge de la base.

2

8

21,280 C#*D#*E#*F#
10,400 C#*D#*E#*F#
-31,680 C#*D#*E#*F#
0,000

TOTAL AMIDAMENT
F965B2C5

TOTAL Fórmula

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària de 30-50 mm, amb estesa manual i piconatge del
material (sota paviment de fusta darrera dels murs del llac).

2

7

15

0,000

Suministre i col·locació de noves bigues de fusta iroko laminades, de secció total 140 x 360 mm.de la mateixa
llargaria de les existents, inclós encaix en peces d'ancoratge als estrebs del pont i peça dovella, col·locació de
passadors i bandes inferiors de neopré generant uns canals de desguass per millor durabilitat de la fusta.
inclou certificats de tractament i estabilitat de la biga amb marcatge ce, certificat de garanties i treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració np 2.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

4,000

0,140

0,360

TOTAL Fórmula

0,806 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

4

-0,806

-0,806 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

G4DEBA00

Num.

M3

Text

0,000

Muntatge, desmuntatge i amortització durant el termini necessari de bastida amb apuntalament metàl·lic formant
un cindri sota el pont a renovar, amb una amplada no inferior a la del pont més 1 metre per cada costat. incloses
baranes de seguretat per treballar.
Tipus

1
3

[C]

[D]

[E]

7,700
-58,520

3,800

2,000

[F]

E44BB113

Num.

Kg

Text

TOTAL Fórmula

58,520 C#*D#*E#*F#
-58,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
12

16

0,000

Subestructura complementària amb acer laminat i galvanitzat en calent, sota paviments entorn del bar, rampa,
etc. amb acer s275jr segons une-en 10025-2, per a formació de corretges amb peça simple, treballada a taller
amb perforacions i talls per a muntatge en obra amb cargols, galvanització en calent, en perfils tipus upn i
elements d'ancoratge amb placa, angulars, etc.
Tipus

[C]

[D]

[E]

8,000
-169,600

2,000

10,600

[F]

TOTAL Fórmula

1

PERFIL upn SOTA PONT AL LLARG
PER ELS DOS COSTATS
2 UPN 100
5

169,600 C#*D#*E#*F#
-169,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
13

E44BB114

Num.

U

Text

0,000

Partida de previsió per possible reposició dels 6 elements d'acer galvanitzat en calent, de suport de les bigues
principals del pont, extrems i peçes de dovella, reproduint la mateixa forma, dimensions, mecanització,
passadors i característiques de detall per ancoratge a fonament de formigó.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
-1,000

3

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

14

E435B1A4

Num.
1
2

Text

M3

6

0,000

Suministre i col·locació d'elements de fusta iroko per a paviment i baranes del pont. de seccions d'escairada de
11,5 x 7,5 cm per baranes, de 8,5 x 8,5 cm en passamans superiors i de 8 x 9 cm en paviments. llargaries iguals
a les existents, de 150 cm per paviments i 128 cm per baranes, llargaria del passama de 4 m.
elements treballats a taller i ajustats a obra. inclou passadors i cargols d'acer inoxidable de qualitat a4 (no
s'accepta la qualitat a2), solució de reblons per les bigues principals i les fustes de paviment. solució de cargols
de cabota cónica i mecanisme estrella o allen per les baranes i fixacioons dels perfils galvanitzats inferiors a la
biga laminada. col·locació de separadors o volanderes de nylon entre acer inoxidable i acer galvanitzat. totes
les fustes es separarn del terreny i als extrems només es permetrà el contacte amb bases de granulat per a un
bon drenatge i aireació.

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

PASSAMÀ
BRENDOLES

0,085
0,115

0,085
0,075

8,000
1,280

PAVIMENT

0,080
-1,764

0,090

1,500

2,000
37,000
0,408
77,000

3
4

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

0,116
0,408
0,408
0,832
-1,764

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

0,000
EUR

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

AMIDAMENTS

Pàg.:

17

EUR

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

5.2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

P-1

445RB1A1

M2

Reparació de fissura de mur de formigó armat, repicat del formigó de recobriment al llarg de
la fissura, escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat
d'armadura i imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació, i càrrega manual de runa
sobre contenidor.
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

211,80

€

P-2

CONTROLQUA

Pa

Partida alçada a justificar de control de qualitat segons annex 2.3 del projecte
(SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS)

671,00

€

P-3

E221B472

M3

Excavació per a caixa de paviment dels entorns del bar, amb un gruix variable de 20 a 25 cm
de promig, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega directa sobre camió
(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

3,85

€

P-4

E222B42A

M

Excavació de rasa lineal de drenatge de la vora del paviment de fusta de l'entorn del bar. de
secció 0,20x0,20 m, amb refí de sols de rasa i càrrega mecànica sobre camió
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

4,43

€

P-5

E3CBBA66

M2

Armadura per a solera de formigó de l'entorn del bar, ap500 t amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm b500t une-en 10080
(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

3,02

€

P-6

E435B1A2

M3

Subestructura per a paviment de fusta del llac, configurada amb bigues i llistons de fusta de
pi flandes de primera qualitat, de seccions 60 x 90 mm. acabat ribotat, de llargaries variables,
des de 0, 38 m fins a 11 m treballada a taller i ajustada a dimensions en obra, amb
tractament de sals en autoclau amb un nivell de penetració np 3 (une-en 351-1).
la configuració de la trama inclou:
1- bigues continues no paral·leles,
2- borretges transversals de dimensió curta i variable, fixats a les bigues amb peces
especials tipus estreb de ´´simpson strong-tie´´ ´´model sbe o sae´´ i fixacions amb estrebs
model ´´sded/g per als extrems amb corretges sobre bigues d'acver inoxidable.
3- les bigues recolçades sobre bigues d'acer galvanitzat aniran cargolades a les bigues i
tallades en trams curts per encaixar entre separadors d'acer galvanitzat soldat a les bigues
(existents) i les bigues curtes transversals.
4- les fixacions de les bigues amb subestructura d'acer i entre bigues i cabirons es farà
sempre amb cargols d'acer inoxidable qualitat a4 (no s'accepta la qualitat a2), amb cabota
encaixada i per manipulació amb cap d'estrella o allen. a les unions es col·locaran
volanderes de nylon o separadors per evitar corrosions entre metalls
5- als trams que son col·locats sobre zona de paviment, les bigues es col·locarán sobre
daus de formigó i encastament amb connextors d'acer clavats a la fusta per evitar el seu
moviment posterior.
6- en aquests trams sobre paviment, els cabirons curts transversals es col·locaran igualment
amb peces especials galvanitzades d'estrebs de ´´simpson strong-tia´´ model ´´sbe o sae´´
com a la resta de la subestructura.
7- totes les fixacions es duran a terme amb visos d'acer inoxidable qualitat a4 (no s'acepta la
qualitat a2)
(MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

1.288,61

€

P-7

E435B1A3

M

Lllistó de fusta per a subestructura per a folrres verticals de perímetre de llac, configurada
amb llisto de fusta iroko procedent del reaprofitament de la fusta del paviment existent de la
terrassa del bar, de 20 x 100 mm aprox, i de llargaries variables, i configuració de les
alineacions en corba, la configuració de la subestructura inclou:

30,83

€

1- doble llisto continu (un col·locat al cantó inferior del revestiment perimetral del llac, amb la
major dimenssió en vertical. el segón col·locat sobre coronament del mur de formigó del llac,
amb la major dimensió en horitzontal.
2- fixacions sobre mur de formigó amb fixacions quimiques de at-hp per ambients humits,
cada 40 cm de distància i resines set-xp estables per a tot tipus de condicions (calor extrem,
humitat, etc).
3- encaix a la llata de fusta per la cabota cargolada de la fixació al llistó inferior i cabota
arrodonida per la fixació del llistó superior.
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Pàg.:

2

4- fixacions amb acer inoxidable qualitat a4 (no s'accepta la qualitat a2). tipus ´´lmas´´ de
´´simpson strong-tie´´
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
P-8

E435B1A4

M3

Suministre i col·locació d'elements de fusta iroko per a paviment i baranes del pont. de
seccions d'escairada de 11,5 x 7,5 cm per baranes, de 8,5 x 8,5 cm en passamans superiors
i de 8 x 9 cm en paviments. llargaries iguals a les existents, de 150 cm per paviments i 128
cm per baranes, llargaria del passama de 4 m.
elements treballats a taller i ajustats a obra. inclou passadors i cargols d'acer inoxidable de
qualitat a4 (no s'accepta la qualitat a2), solució de reblons per les bigues principals i les
fustes de paviment. solució de cargols de cabota cónica i mecanisme estrella o allen per les
baranes i fixacioons dels perfils galvanitzats inferiors a la biga laminada. col·locació de
separadors o volanderes de nylon entre acer inoxidable i acer galvanitzat. totes les fustes es
separarn del terreny i als extrems només es permetrà el contacte amb bases de granulat per
a un bon drenatge i aireació.

1.774,04

€

72,42

€

(MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
P-9

E435B2A2

M2

Subestructura per a paviment de fusta de l'entorn del bar, configurada amb bigues i llistons
de fusta de pi flandes de primera qualitat, de seccions 60 x 90 mm. acabat ribotat, de
llargaries variables, treballada a taller i ajustada a dimensions en obra, amb tractament de
sals en autoclau amb un nivell de penetració np 3 (une-en 351-1).
la configuració de la trama inclou:
1- bigues continues paral·leles, col·locades sobre solera de formigó amb tocs de formigó
amb conectors clavats d'acer galvanitzat, tocs de formigó de 30x30 cm cada 80 cm de
distància entre eixos.
2- bigues perimetrals, col·locades sobre solera de formigó amb tocs de formigó amb
conectors clavats d'acer galvanitzat, tocs de formigó de 30x30 cm cada 80 cm de distància
entre eixos.

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
P-10

E43GB132

M3

Suministre i col·locació de noves bigues de fusta iroko laminades, de secció total 140 x 360
mm.de la mateixa llargaria de les existents, inclós encaix en peces d'ancoratge als estrebs
del pont i peça dovella, col·locació de passadors i bandes inferiors de neopré generant uns
canals de desguass per millor durabilitat de la fusta.
inclou certificats de tractament i estabilitat de la biga amb marcatge ce, certificat de garanties
i treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració np 2.
(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

2.532,34

€

P-11

E44BB113

Kg

Subestructura complementària amb acer laminat i galvanitzat en calent, sota paviments
entorn del bar, rampa, etc. amb acer s275jr segons une-en 10025-2, per a formació de
corretges amb peça simple, treballada a taller amb perforacions i talls per a muntatge en obra
amb cargols, galvanització en calent, en perfils tipus upn i elements d'ancoratge amb placa,
angulars, etc.
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

4,68

€

P-12

E44BB114

U

Partida de previsió per possible reposició dels 6 elements d'acer galvanitzat en calent, de
suport de les bigues principals del pont, extrems i peçes de dovella, reproduint la mateixa
forma, dimensions, mecanització, passadors i característiques de detall per ancoratge a
fonament de formigó.
(MIL SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

1.007,68

€
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Pàg.:

3

P-13

E4E25611

m2

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

31,38

€

P-14

E4ZW1150

U

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó.
(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

5,43

€

P-15

E4ZWBP70

U

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 10 mm amb acer inoxidable, amb cargol, volandera i
femella.
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

10,50

€

P-16

E7B11AF0

M2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

2,87

€

P-17

E936B8C1

M2

Solera de formigó ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió, acabat remolinat mecànic de textura mitja (sense
polir), inclos formació de pendents des de façana de bar a perímetre exterior.
(DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

17,75

€

P-18

E9Q2B009

U

Formació de tapa de registre de pou, amb la mateixa fusta (dimensions i direcció de tabla,
inclou reforç de subestructura i bastidor per la dimenssió de la tapa, de 80x80, tot amb la
mateixa fusta de iroko, clavat sobre bastidor de tapa, amb dimensions d'escairada de 22 x 90
mm.
inclou certificats de gestió sostenible del punt d'origen, preparació a taller i talls a obra,
llargaria mínima de 1,2 m, amb una proporció inferior al 10%. cargols per parells cada 50 cm
de mitjana, amb visos d'acer inoxidable categoria a4 (no s'admet la categoria a2), amb la
cabota encastada i accionament amb estrella o allen.

105,31

€

60,31

€

23,57

€

161,76

€

(CENT CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
P-19

E9Q2B909

M2

Paviment de fusta de iroko, clavat sobre entramat de llistó i corretges de fusta. amb
dimensions d'escairada de 22 x 90 mm., llargaria variable, col·locació en espiga segons
dibuix existent i reflectit als plànols.
inclou certificats de gestió sostenible del punt d'origen, preparació a taller i talls a obra,
llargaria mínima de 1,2 m, amb una proporció inferior al 10%. cargols per parells cada 50 cm
de mitjana, amb visos d'acer inoxidable categoria a4 (no s'admet la categoria a2), amb la
cabota encastada i accionament amb estrella o allen.
(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-20

E9Q2B910

M

Suministre i col·locació de tabica de fusta iroko, de 15 cm d'alçada aproximada, per a
formació de sócols perimetrals de fusta iroko, de dimensions variables, per a zona de entorn
de bar i frontals de paviments de l'entorn del llac, tabicas de escales, etc. amb seccions
escairades de 40 x 150 mm., muntatge amb llistons de base sobre elements de fonamentació
o perfils d'acer galvanitzat, fixacions amb cargols d'acer inoxidable qualitat a4 (no s'accepta
qualitat a2) amb la cabota encastada i accionament amb estrella o allen i llargaries variables.
inclou certificats de gestió sostenible del punt d'origen, preparació a taller i talls a obra,
cargols per parells cada 50 cm de mitjana, amb visos d'acer inoxidable categoria a4 (no
s'admet la categoria a2).
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-21

EB1228AM

M

Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà, muntants cada aprox. 100 cm, de 100 cm
d'alçària total, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, sota
paviment de fusta. segons plànols.
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-22

EF42ZBEA

M

Broc d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), de 76.1 mm de diàmetre exterior i 1.5 mm de gruix
de paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
encastat a la fusta perimetral del llac.
(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

33,66

€

P-23

EY03B000

U

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de mur de formigó armat, de 90 a 120 mm de
diàmetre i fins a 350 mm de gruix, per a pas de tubs de drenatge al llac.
(VINT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

20,03

€

P-24

F219B305

M

Demolició de trams curts i específics de vorada col·locada sobre formigó, amb excavació de
terres perimetrals (per a la posterior nova col·locació), amb mitjans manuals i mecànics amb
compressor, reserva de les vorades aprofitables per a posterior recol·locació i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor per a la posterior gestió dels residus.
(DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

17,10

€

P-25

F21QBZ22

Pa

Partida alçada a justificar de retirada d'elements diversos de mobiliari (bancs, pilona
embarcador, pedals, baranes, paviment de goma, perfils metàllics, papereres, suports de
tendalls, sócols, de paraments d'obra, etc.) triatge de materials a restaurar i transport a
magatzems municipals. inclou retirada de restes sobrants i càrrega sobre camió o contenidor
per a posterior gestió dels residus.

788,78

€

(SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
P-26

F2225123

M3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

9,30

€

P-27

F2225432

M3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

13,89

€

P-28

F222B432

M2

Excavació de terres sota paviment de fusta, entre el mur del llac i la vorada de encintat de
formigó prefabricat, fins a un gruix de 25 cm., a mà i recolçament de mitjans mecànics. inclou
càrrega de terres sobre camió o contenidor per a posterior gestió dels residus.

13,17

€

(TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
P-29

F227B00F

M2

Repàs i piconatge de caixa de paviment sota paviment de fusta entre mur de llac i encintat de
vorada prefabricada, amb neteja de perímetre, compactació del 95% pm amb piconadora de
granota.
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

6,47

€

P-30

F2R24200

M3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals
(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

2,02

€

P-31

F2R5426A

M3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

8,30

€

P-32

F2RA73G0

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)
(DIVUIT EUROS)

18,00

€

P-33

F2RA8890

M3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)
(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

6,85

€
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P-34

F31522G3

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

74,40

€

P-35

F31B3000

Kg

Armadura de bases lineals de formigó amb acer ap500 s en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2
(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

1,16

€

P-36

F7B4UBJ0

M2

Suministre i col·locació de làmina anti arrels a l'entorn dels arbres, clavada a terra amb
rodons, amb cura de no afectar el sistema radicular.
(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

6,70

€

P-37

F923BJ10

M2

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària de 30-50 mm, amb estesa
manual i piconatge del material (sota paviment de fusta darrera dels murs del llac).
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

9,65

€

P-38

F932B01F

M2

Reposició localitzada de paviment de sauló garbellat, amb estesa i piconatge del material al
95 % del pm de 20 cm. de gruix
(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

5,79

€

P-39

F965B2C5

M

Suministre i col·locació de vorada de jardí igual a l'existent, recta de formigó, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants a2 de 20x10 cm segons une 127340, de classe
climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa) segons
une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. inclou excavació de
rasa, retirada de terres i càrrega sobre camió o contenidor, refí i piconatge de la base.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

28,87

€

P-40

FD55DREN

M

Formació de rasa drenant de 20x20 cm, amb folrre de rasa amb geotextil de poliester,
col·locació de tub dren de polipropilè de 90 mm de diàmetre i reblert de rasa amb granular
20-40 sense fins (no de reciclatge)
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

12,32

€

P-41

FDDZB154

U

Remodelació i posada a cota de tapa de pou de registre de sanejament, inclou col·locació de
nou bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de d=70 cm i 145 kg de pes,
col·locat amb morter
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

183,36

€

P-42

FG153432

U

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció ip-65,
muntada superficialment
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

25,37

€

P-43

FG21R91G

M

Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 j, resistència a compressió de 250 n, de 1.1 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

2,56

€

P-44

FG22TD1K

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada
(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

2,04

€

P-45

FG31B554

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locat en tub
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

4,28

€
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U

Llumenera gea led signaling mini de leds c4 diametre 28 mm ref: 55-9795-ca-cl o similar, ip
67, per encastar, mini led, amb acer inoxidable aisi 316, amb difusor pla de vidre, de forma
circular.
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52,15

€

9,03

€

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
P-47

FHNHB964

U

Retirada, emmagatzematge i posterior col·locació de llumeneres led existents encastades a
la terrassa del bar

(NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
P-48

FQ11ZHA3

U

Col·locació de mobiliari existent amb fixacions mecàniques
(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

37,23

€

P-49

FR26B123

m2

Reposició de praderes existents per corregir afectacions a causa de l'obra. Inclou aportació
de 10 cm de terra vegetal d'alta qualitat, llaurada, fresatge, sembra manual i resembra amb
llavors a decidir per l'Ajuntament del Prat (dosificació de 35gr/ m2 per la sembra i la meitat
per la resembra), reposició si fes falta del sistema de reg existent, probes de funcionament i
posada en marxa.
(QUINZE EUROS)

15,00

€

P-50

G4DEBA00

M3

Muntatge, desmuntatge i amortització durant el termini necessari de bastida amb
apuntalament metàl·lic formant un cindri sota el pont a renovar, amb una amplada no inferior
a la del pont més 1 metre per cada costat. incloses baranes de seguretat per treballar.
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

16,53

€

P-51

K1641011

U

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor.
(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

3,03

€

P-52

K1A8BZ01

U

Treballs de revisió dels elements estructurals, a realitzar conjuntament amb la df. inclosos
paraments i soleres del llac, pilars de formigó armat, estructura metàl·lica, hastials del pont i
elements metàl·lics del mateix. per aquest treball cal la realització de cales a petició de la df.
el resultat es desenvoluparà en un informe tècnic amb localització dels punts detectats,
descripció, neteja, fotografies i pressa de dades per quantificar la lesió. en general es
reculliran totes les dades necessaries per redactar la proposta de rehabilitació del problema
detectat.

1.422,43

€

17,13

€

17,13

€

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
P-53

K219B2A0

M2

Desmuntatge de paviments de fusta, conformat per taula i empostissat de fusta. la retirada es
farà aixecant detall dels sistemes de construcció i de seccions de bastidors i empostissats,
inclòs els trams col·locats sobre perfils d'acer i els col·locats sobre terreny, escales, taulells
de perímetre de zona de bar, graons de fusta, etc.
les lames amb millor estat de conservació seràn emmagatzemades per la posterior utilització
i col·locació com a folre perimetral del llac.
inclou el desmuntatge curós dels sòcols metàl·lics del bar per a la seva nova col·locació i
classificació de la fusta i retirada de restes sobrants i càrrega sobre camió o contenidor per a
posterior gestió dels residus.
(DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-54

K219B2A1

M2

Desmuntatge de revestiments verticals de fusta en perímetres del llac, inclòs empostissats i
cargols, amb recollida de dades de reconstrucció de dimensionat i sistemes d'ancoratge per
a posterior reconstrucció.
inclou retirada de restes sobrants i càrrega sobre camió o contenidor per a posterior gestió
dels residus.
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(DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
P-55

K219B2A2

M2

Desmuntatge del conjunt del pont, treient les fustes, els perfils metàl·lics inferiors, les peces
de galvanitzat de inici i dovela de les bigues principals, neteja i conservació de les peces i
neteja dels punts capçals de fonamentació per a posterior revissió de la df. inclou retirada de
fustes per a posterior reutilització (a determinar per df o tècnics municipals) i càrrega de
runes sobre camió o contenidor per a posterior gestió dels residus.

867,58

€

29,25

€

(VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
P-56

K219Z2A1

U

Desplaçament i posterior recol·locació de jardineres existents del bar.
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-57

K21GB006

M

Desmuntatge de linia elèctrica existent de llums led de la vora del paviment de fusta, amb
recuperació dels elements d'iluminació, reconstrucció de plànols de traçat de la linia, fins a un
punt en que es pugui dur a terme la connexió de la reposició de la mateixa linia per als
paviments futurs.
inclou la retirada de material i càrrega en contenidor per a la seva posterior gestió.
(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

2,30

€

P-58

K442B12D

Kg

Reposició d'elements d'ancoratge degradats, amb retirada de l'element a substituir, fabricació
del nou elements amb acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb ancoratges químics
inclosos.
(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

7,08

€

P-59

K442NGAL

U

Desmuntatge i neteja del conjuint dels elements d'ancoratge de recolçament de bigues
principals del pont i de la peça de clau central. en aquesta operativa, a més de realitzar la
neteja es revisara l'estat de solidessa, conservació i durabilitat dels elements existents a
l'objecte de reaprofitar-los completament.
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

267,19

€

P-60

K878C652

M2

Neteja de paraments de formigó i elements d'estructura d'acer, per a una millor revissió
visual, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar. la neteja inclourà els elements
d'estructura d'acer (principalment galvanitzat) i especialment els nusos i punts de
recolçament, als efectes de facilitar els treballs d'inspecció i la redacció dels informes de
lesions.
(VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

8,90

€

P-61

K878Z652

U

Desplaçament de bigues d'acer per sanejar arrencada de pilars del llac, inclòs puntal.
(DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

10,19

€

P-62

K894Z0M2

M2

Sanejament amb sorrejat de pilar d'acer de la pergola i pintat de pilar amb pintura epoxi, amb
dues capes d'imprimació epoxi i una d'acabat.
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

27,64

€

P-63

L45RBP10

M

Segellat de fissures en mur o pilar de formigó del vas del llac, amb injecció líquida de resines
epoxi de baixa viscositat, de dos components, mitjançant bomba de pressió, amb neteja
prèvia de la fissura amb aire a pressió, col·locació de broquets d'injecció i segellat del llavi
exterior de la fissura amb massilla epoxi.
(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

80,28

€

P-64

SEGISALUT

Pa

Partida alçada a justificar de Seguretat i salut segons annex 2.4 del projecte
(TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

3.893,77

€
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

5.3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

1

P-1

445RB1A1

M2

Reparació de fissura de mur de formigó armat, repicat del formigó de recobriment al llarg de
la fissura, escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat
d'armadura i imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació, i càrrega manual de runa
sobre contenidor.
Altres conceptes

211,80

€

211,80000

€

P-2

CONTROLQ Pa

Partida alçada a justificar de control de qualitat segons annex 2.3 del projecte
Sense descomposició

671,00
671,00000

€
€

P-3

E221B472

Excavació per a caixa de paviment dels entorns del bar, amb un gruix variable de 20 a 25 cm
de promig, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega directa sobre camió
Altres conceptes

3,85

€

3,85000

€

4,43

€

4,43000

€

3,02

€

P-4

P-5

P-6

E222B42A

E3CBBA66

M3

M

M2

Excavació de rasa lineal de drenatge de la vora del paviment de fusta de l'entorn del bar. de
secció 0,20x0,20 m, amb refí de sols de rasa i càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes
Armadura per a solera de formigó de l'entorn del bar, ap500 t amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm b500t une-en 10080

B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,01989

€

B0B34133

M2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2.2 m b500t
une-en 10080
Altres conceptes

1,90800

€

1,09211

€

Subestructura per a paviment de fusta del llac, configurada amb bigues i llistons de fusta de
pi flandes de primera qualitat, de seccions 60 x 90 mm. acabat ribotat, de llargaries variables,
des de 0, 38 m fins a 11 m treballada a taller i ajustada a dimensions en obra, amb
tractament de sals en autoclau amb un nivell de penetració np 3 (une-en 351-1).
la configuració de la trama inclou:
1- bigues continues no paral·leles,
2- borretges transversals de dimensió curta i variable, fixats a les bigues amb peces
especials tipus estreb de ´´simpson strong-tie´´ ´´model sbe o sae´´ i fixacions amb estrebs
model ´´sded/g per als extrems amb corretges sobre bigues d'acver inoxidable.
3- les bigues recolçades sobre bigues d'acer galvanitzat aniran cargolades a les bigues i
tallades en trams curts per encaixar entre separadors d'acer galvanitzat soldat a les bigues
(existents) i les bigues curtes transversals.
4- les fixacions de les bigues amb subestructura d'acer i entre bigues i cabirons es farà
sempre amb cargols d'acer inoxidable qualitat a4 (no s'accepta la qualitat a2), amb cabota
encaixada i per manipulació amb cap d'estrella o allen. a les unions es col·locaran
volanderes de nylon o separadors per evitar corrosions entre metalls
5- als trams que son col·locats sobre zona de paviment, les bigues es col·locarán sobre
daus de formigó i encastament amb connextors d'acer clavats a la fusta per evitar el seu
moviment posterior.
6- en aquests trams sobre paviment, els cabirons curts transversals es col·locaran igualment
amb peces especials galvanitzades d'estrebs de ´´simpson strong-tia´´ model ´´sbe o sae´´
com a la resta de la subestructura.
7- totes les fixacions es duran a terme amb visos d'acer inoxidable qualitat a4 (no s'acepta la
qualitat a2)

1.288,61

€

0,00000

E435B1A2

M3

B43Z0000

U

Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-7

E435B1A3

M

Lllistó de fusta per a subestructura per a folrres verticals de perímetre de llac, configurada
amb llisto de fusta iroko procedent del reaprofitament de la fusta del paviment existent de la
terrassa del bar, de 20 x 100 mm aprox, i de llargaries variables, i configuració de les
alineacions en corba, la configuració de la subestructura inclou:
1- doble llisto continu (un col·locat al cantó inferior del revestiment perimetral del llac, amb la
major dimenssió en vertical. el segón col·locat sobre coronament del mur de formigó del llac,
amb la major dimensió en horitzontal.

€

50,00000
1.238,61000

€
€

30,83

€
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Pàg.:

2

4,00000
26,83000

€
€

1.774,04

€

8,00000
1.766,04000

€
€

72,42

€

2- fixacions sobre mur de formigó amb fixacions quimiques de at-hp per ambients humits,
cada 40 cm de distància i resines set-xp estables per a tot tipus de condicions (calor extrem,
humitat, etc).
3- encaix a la llata de fusta per la cabota cargolada de la fixació al llistó inferior i cabota
arrodonida per la fixació del llistó superior.
4- fixacions amb acer inoxidable qualitat a4 (no s'accepta la qualitat a2). tipus ´´lmas´´ de
´´simpson strong-tie´´
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-8

E435B1A4

M3

BZZZZZZZ

U

Suministre i col·locació d'elements de fusta iroko per a paviment i baranes del pont. de
seccions d'escairada de 11,5 x 7,5 cm per baranes, de 8,5 x 8,5 cm en passamans superiors
i de 8 x 9 cm en paviments. llargaries iguals a les existents, de 150 cm per paviments i 128
cm per baranes, llargaria del passama de 4 m.
elements treballats a taller i ajustats a obra. inclou passadors i cargols d'acer inoxidable de
qualitat a4 (no s'accepta la qualitat a2), solució de reblons per les bigues principals i les
fustes de paviment. solució de cargols de cabota cónica i mecanisme estrella o allen per les
baranes i fixacioons dels perfils galvanitzats inferiors a la biga laminada. col·locació de
separadors o volanderes de nylon entre acer inoxidable i acer galvanitzat. totes les fustes es
separarn del terreny i als extrems només es permetrà el contacte amb bases de granulat per
a un bon drenatge i aireació.

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-9

E435B2A2

M2

Subestructura per a paviment de fusta de l'entorn del bar, configurada amb bigues i llistons
de fusta de pi flandes de primera qualitat, de seccions 60 x 90 mm. acabat ribotat, de
llargaries variables, treballada a taller i ajustada a dimensions en obra, amb tractament de
sals en autoclau amb un nivell de penetració np 3 (une-en 351-1).
la configuració de la trama inclou:
1- bigues continues paral·leles, col·locades sobre solera de formigó amb tocs de formigó
amb conectors clavats d'acer galvanitzat, tocs de formigó de 30x30 cm cada 80 cm de
distància entre eixos.
2- bigues perimetrals, col·locades sobre solera de formigó amb tocs de formigó amb
conectors clavats d'acer galvanitzat, tocs de formigó de 30x30 cm cada 80 cm de distància
entre eixos.

P-10

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

B065960B

M3

Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia
Altres conceptes

E43GB132

M3

BZZZZZZZ

U

Suministre i col·locació de noves bigues de fusta iroko laminades, de secció total 140 x 360
mm.de la mateixa llargaria de les existents, inclós encaix en peces d'ancoratge als estrebs
del pont i peça dovella, col·locació de passadors i bandes inferiors de neopré generant uns
canals de desguass per millor durabilitat de la fusta.
inclou certificats de tractament i estabilitat de la biga amb marcatge ce, certificat de garanties
i treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració np 2.
Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-11

E44BB113

Kg

Subestructura complementària amb acer laminat i galvanitzat en calent, sota paviments
entorn del bar, rampa, etc. amb acer s275jr segons une-en 10025-2, per a formació de
corretges amb peça simple, treballada a taller amb perforacions i talls per a muntatge en obra
amb cargols, galvanització en calent, en perfils tipus upn i elements d'ancoratge amb placa,

5,00000

€

14,47600

€

52,94400

€

2.532,34

€

120,00000
2.412,34000

€
€

4,68

€
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Pàg.:

3

angulars, etc.
B44Z5011

Kg

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,89700

€

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

1,50000
2,28300

€
€

Partida de previsió per possible reposició dels 6 elements d'acer galvanitzat en calent, de
suport de les bigues principals del pont, extrems i peçes de dovella, reproduint la mateixa
forma, dimensions, mecanització, passadors i característiques de detall per ancoratge a
fonament de formigó.

1.007,68

€

Altres conceptes
P-12

E44BB114

U

B44Z5011

Kg

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

234,00000

€

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

500,00000
273,68000

€
€
€

Altres conceptes
P-13

P-14

E4E25611

m2

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

31,38

B0E244L1

U

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria i segons
norma une-en 771-3
Altres conceptes

13,12500

E4ZW1150

U

B0A62F90

18,25500

€

5,43

€

0,99000
4,44000

€
€

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 10 mm amb acer inoxidable, amb cargol, volandera i
femella.

10,50

€

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable
Altres conceptes

3,84000
6,66000

€
€

2,87

€

1,47400
1,39600

€
€

Solera de formigó ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió, acabat remolinat mecànic de textura mitja (sense
polir), inclos formació de pendents des de façana de bar a perímetre exterior.

17,75

€

Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia
Altres conceptes

10,06740
7,68260

€

Formació de tapa de registre de pou, amb la mateixa fusta (dimensions i direcció de tabla,
inclou reforç de subestructura i bastidor per la dimenssió de la tapa, de 80x80, tot amb la
mateixa fusta de iroko, clavat sobre bastidor de tapa, amb dimensions d'escairada de 22 x 90
mm.
inclou certificats de gestió sostenible del punt d'origen, preparació a taller i talls a obra,
llargaria mínima de 1,2 m, amb una proporció inferior al 10%. cargols per parells cada 50 cm
de mitjana, amb visos d'acer inoxidable categoria a4 (no s'admet la categoria a2), amb la
cabota encastada i accionament amb estrella o allen.

105,31

€

50,00000
55,31000

€
€

60,31

€

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó.
U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
Altres conceptes

P-15

P-16

E4ZWBP70

U

B0A63K00

U

E7B11AF0

M2

B7B11AF0

M2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir
Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2
Altres conceptes

P-17

E936B8C1

M2

B065960B

P-18

E9Q2B009

BZZZZZZZ

M3

U

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-19

E9Q2B909

M2

€

Paviment de fusta de iroko, clavat sobre entramat de llistó i corretges de fusta. amb
dimensions d'escairada de 22 x 90 mm., llargaria variable, col·locació en espiga segons

€
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Pàg.:

4

5,00000
55,31000

€
€

23,57

€

3,00000
20,57000

€
€

161,76

€

dibuix existent i reflectit als plànols.
inclou certificats de gestió sostenible del punt d'origen, preparació a taller i talls a obra,
llargaria mínima de 1,2 m, amb una proporció inferior al 10%. cargols per parells cada 50 cm
de mitjana, amb visos d'acer inoxidable categoria a4 (no s'admet la categoria a2), amb la
cabota encastada i accionament amb estrella o allen.
BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-20

E9Q2B910

M

BZZZZZZZ

U

Suministre i col·locació de tabica de fusta iroko, de 15 cm d'alçada aproximada, per a
formació de sócols perimetrals de fusta iroko, de dimensions variables, per a zona de entorn
de bar i frontals de paviments de l'entorn del llac, tabicas de escales, etc. amb seccions
escairades de 40 x 150 mm., muntatge amb llistons de base sobre elements de fonamentació
o perfils d'acer galvanitzat, fixacions amb cargols d'acer inoxidable qualitat a4 (no s'accepta
qualitat a2) amb la cabota encastada i accionament amb estrella o allen i llargaries variables.
inclou certificats de gestió sostenible del punt d'origen, preparació a taller i talls a obra,
cargols per parells cada 50 cm de mitjana, amb visos d'acer inoxidable categoria a4 (no
s'admet la categoria a2).
Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-21

EB1228AM

M

Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà, muntants cada aprox. 100 cm, de 100 cm
d'alçària total, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, sota
paviment de fusta. segons plànols.

BB1228A0

M

Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà, muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària

B0A62F90

U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
Altres conceptes

P-22

EF42ZBEA

M

Broc d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), de 76.1 mm de diàmetre exterior i 1.5 mm de gruix
de paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
encastat a la fusta perimetral del llac.

P-24

P-25

1,98000
14,29000

€
€

33,66

€

U

Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76.1 mm de diàmetre, per a unió a pressió

12,78000

€

BF421BE0

M

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura longitudinal, de 76.1 mm de diàmetre
exterior i de 1.5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312

10,49580

€

B0A7BB00

U

Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior

0,89700
9,48720

€
€

20,03

€

20,03000

€

17,10

€

17,10000

€

788,78

€

200,00000
588,78000

€
€

9,30

€

EY03B000

F219B305

U

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de mur de formigó armat, de 90 a 120 mm de
diàmetre i fins a 350 mm de gruix, per a pas de tubs de drenatge al llac.
Altres conceptes

M

F21QBZ22

Pa

BZZZZZZZ

U

Demolició de trams curts i específics de vorada col·locada sobre formigó, amb excavació de
terres perimetrals (per a la posterior nova col·locació), amb mitjans manuals i mecànics amb
compressor, reserva de les vorades aprofitables per a posterior recol·locació i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor per a la posterior gestió dels residus.
Altres conceptes
Partida alçada a justificar de retirada d'elements diversos de mobiliari (bancs, pilona
embarcador, pedals, baranes, paviment de goma, perfils metàllics, papereres, suports de
tendalls, sócols, de paraments d'obra, etc.) triatge de materials a restaurar i transport a
magatzems municipals. inclou retirada de restes sobrants i càrrega sobre camió o contenidor
per a posterior gestió dels residus.
Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-26

€

BFW41J10

Altres conceptes
P-23

145,49000

F2225123

M3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
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P-27

P-28

P-29

P-30

P-31

P-32

P-33

P-34

F2225432

F222B432

F227B00F

F2R24200

F2R5426A

M2

M2

M3

M3

5

Altres conceptes

9,30000

€

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Altres conceptes

13,89

€

13,89000

€

Excavació de terres sota paviment de fusta, entre el mur del llac i la vorada de encintat de
formigó prefabricat, fins a un gruix de 25 cm., a mà i recolçament de mitjans mecànics. inclou
càrrega de terres sobre camió o contenidor per a posterior gestió dels residus.

13,17

€

Altres conceptes

13,17000

€

Repàs i piconatge de caixa de paviment sota paviment de fusta entre mur de llac i encintat de
vorada prefabricada, amb neteja de perímetre, compactació del 95% pm amb piconadora de
granota.
Altres conceptes

6,47

€

6,47000

€

2,02

€

2,02000

€

8,30

€

8,30000

€
€

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Altres conceptes

F2RA73G0

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

18,00

B2RA73G0

T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)
Altres conceptes

18,00000
0,00000

€
€

F2RA8890

M3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,85

B2RA8890

T

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)
Altres conceptes

6,84760

F31522G3
B065960C

P-35

M3

Pàg.:

F31B3000
B0A14200

m3
M3

Kg
Kg

F7B4UBJ0

M2

BZZZZZZZ

U

€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

74,40

€

Formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia
Altres conceptes

65,50500
8,89500

€

Armadura de bases lineals de formigó amb acer ap500 s en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

1,16

€

0,00622
1,15378

€
€

6,70

€

2,00000
4,70000

€
€

9,65

€

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

Suministre i col·locació de làmina anti arrels a l'entorn dels arbres, clavada a terra amb
rodons, amb cura de no afectar el sistema radicular.
Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-37

F923BJ10

M2

€

0,00240

Altres conceptes
P-36

€

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària de 30-50 mm, amb estesa
manual i piconatge del material (sota paviment de fusta darrera dels murs del llac).

€
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B0332400

T

Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm
Altres conceptes

P-38

F932B01F

M2

Reposició localitzada de paviment de sauló garbellat, amb estesa i piconatge del material al
95 % del pm de 20 cm. de gruix

P-40

P-43

€

Suministre i col·locació de vorada de jardí igual a l'existent, recta de formigó, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants a2 de 20x10 cm segons une 127340, de classe
climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa) segons
une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. inclou excavació de
rasa, retirada de terres i càrrega sobre camió o contenidor, refí i piconatge de la base.

28,87

€

M3

Aigua

B965A2C0

M

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a2 de 20x10
cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent
a flexió s (r-3.5 mpa) segons une-en 1340

5,28150

€

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

0,06495

€

B06NN14C

M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40
Altres conceptes

2,70225

€

20,82130

€

Formació de rasa drenant de 20x20 cm, amb folrre de rasa amb geotextil de poliester,
col·locació de tub dren de polipropilè de 90 mm de diàmetre i reblert de rasa amb granular
20-40 sense fins (no de reciclatge)

12,32

€

B7B151E0I5U M2

Geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster de 200 g/m2, punxonat mecànicament mitjançant
agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrat, utilitzats com a capa separadora, filtrant,
drenant i protectora en edificació., ref. 70052022 de la serie rooftex de texsa

2,66000

€

B0330020

T

Grava de pedrera, per a drens

3,53200

€

BD5B1A00

M

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 90 mm de diàmetre

1,57300
4,55500

€
€

Remodelació i posada a cota de tapa de pou de registre de sanejament, inclou col·locació de
nou bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de d=70 cm i 145 kg de pes,
col·locat amb morter

183,36

€

1,10420

€

64,05000

€

100,00000
18,20580

€
€

25,37

€

FD55DREN

M

FDDZB154

U

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

BDDZ3150

U

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de d=70 cm i 145 kg de pes

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-42

5,79

€
€

B0111000

Altres conceptes
P-41

€
€

0,01630
1,68370

Sauló sense garbellar

M

8,23200
1,41800

€

M3

F965B2C5

6

4,09000

B0321000

Altres conceptes
P-39

Pàg.:

FG153432

U

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció ip-65,
muntada superficialment

0,29000

€

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció ip-65 i
per a muntar superficialment
Altres conceptes

18,31000

€

6,77000

€

Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 j, resistència a compressió de 250 n, de 1.1 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

2,56

€

BGW15000

U

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada

BG153432

U

FG21R91G

M
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BG21R910

P-44

FG22TD1K

M

M

BG22TD10

P-45

FG31B554

M

M

BG31B550

P-46

P-47

P-48

P-49

FHNHB963

FHNHB964

FQ11ZHA3

M

U

U

U

Pàg.:

Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 j, resistència a compressió de 250 n, de 1.1 mm de gruix
Altres conceptes

m2

BZZZZZZZ

U

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

2,04

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

1,00980

G4DEBA00

M3

B0DZT006

M3

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locat en tub

4,28

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pvc
Altres conceptes

2,47860

P-52

K1641011

K1A8BZ01

U

U

€

1,80140

€

Llumenera gea led signaling mini de leds c4 diametre 28 mm ref: 55-9795-ca-cl o similar, ip
67, per encastar, mini led, amb acer inoxidable aisi 316, amb difusor pla de vidre, de forma
circular.

52,15

€

Altres conceptes

52,15000

€

Retirada, emmagatzematge i posterior col·locació de llumeneres led existents encastades a
la terrassa del bar

9,03

€

Altres conceptes

9,03000

€

Altres conceptes

37,23
37,23000

€
€

15,00

€

15,00000
0,00000

€
€

16,53

€

3,12000
13,41000

€
€

3,03

€

3,03000

€

1.422,43

€

Reposició de praderes existents per corregir afectacions a causa de l'obra. Inclou aportació
de 10 cm de terra vegetal d'alta qualitat, llaurada, fresatge, sembra manual i resembra amb
llavors a decidir per l'Ajuntament del Prat (dosificació de 35gr/ m2 per la sembra i la meitat
per la resembra), reposició si fes falta del sistema de reg existent, probes de funcionament i
posada en marxa.
Elements i mitjans auxiliars i complementaris

Muntatge, desmuntatge i amortització durant el termini necessari de bastida amb
apuntalament metàl·lic formant un cindri sota el pont a renovar, amb una amplada no inferior
a la del pont més 1 metre per cada costat. incloses baranes de seguretat per treballar.
Bastida de metall, per a 25 usos
Altres conceptes

P-51

€

1,03020

Altres conceptes
P-50

€

1,87660

Col·locació de mobiliari existent amb fixacions mecàniques

FR26B123

0,68340

7

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor.
Altres conceptes
Treballs de revisió dels elements estructurals, a realitzar conjuntament amb la df. inclosos
paraments i soleres del llac, pilars de formigó armat, estructura metàl·lica, hastials del pont i
elements metàl·lics del mateix. per aquest treball cal la realització de cales a petició de la df.
el resultat es desenvoluparà en un informe tècnic amb localització dels punts detectats,
descripció, neteja, fotografies i pressa de dades per quantificar la lesió. en general es
reculliran totes les dades necessaries per redactar la proposta de rehabilitació del problema
detectat.
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BZZZZZZZ

U

Pàg.:

400,00000
1.022,43000

€
€

17,13

€

5,00000
12,13000

€
€

17,13

€

5,00000
12,13000

€
€

867,58

€

200,00000
667,58000

€
€

29,25

€

5,00000
24,25000

€
€

2,30

€

2,30000

€

Reposició d'elements d'ancoratge degradats, amb retirada de l'element a substituir, fabricació
del nou elements amb acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb ancoratges químics
inclosos.

7,08

€

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-53

K219B2A0

M2

8

Desmuntatge de paviments de fusta, conformat per taula i empostissat de fusta. la retirada es
farà aixecant detall dels sistemes de construcció i de seccions de bastidors i empostissats,
inclòs els trams col·locats sobre perfils d'acer i els col·locats sobre terreny, escales, taulells
de perímetre de zona de bar, graons de fusta, etc.
les lames amb millor estat de conservació seràn emmagatzemades per la posterior utilització
i col·locació com a folre perimetral del llac.
inclou el desmuntatge curós dels sòcols metàl·lics del bar per a la seva nova col·locació i
classificació de la fusta i retirada de restes sobrants i càrrega sobre camió o contenidor per a
posterior gestió dels residus.

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-54

K219B2A1

M2

BZZZZZZZ

U

Desmuntatge de revestiments verticals de fusta en perímetres del llac, inclòs empostissats i
cargols, amb recollida de dades de reconstrucció de dimensionat i sistemes d'ancoratge per
a posterior reconstrucció.
inclou retirada de restes sobrants i càrrega sobre camió o contenidor per a posterior gestió
dels residus.

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-55

K219B2A2

M2

BZZZZZZZ

U

Desmuntatge del conjunt del pont, treient les fustes, els perfils metàl·lics inferiors, les peces
de galvanitzat de inici i dovela de les bigues principals, neteja i conservació de les peces i
neteja dels punts capçals de fonamentació per a posterior revissió de la df. inclou retirada de
fustes per a posterior reutilització (a determinar per df o tècnics municipals) i càrrega de
runes sobre camió o contenidor per a posterior gestió dels residus.

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-56

K219Z2A1
BZZZZZZZ

U

Desplaçament i posterior recol·locació de jardineres existents del bar.
U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-57

P-58

K21GB006

K442B12D

M

Kg

Desmuntatge de linia elèctrica existent de llums led de la vora del paviment de fusta, amb
recuperació dels elements d'iluminació, reconstrucció de plànols de traçat de la linia, fins a un
punt en que es pugui dur a terme la connexió de la reposició de la mateixa linia per als
paviments futurs.
inclou la retirada de material i càrrega en contenidor per a la seva posterior gestió.
Altres conceptes

B44Z50B6

Kg

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

1,80000

€

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

3,00000
2,28000

€
€

Altres conceptes
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Pàg.:

9

P-59

267,19

€

100,00000
167,19000

€
€

8,90

€

0,22400
8,67600

€
€

10,19

€

K442NGAL

U

BZZZZZZZ

Desmuntatge i neteja del conjuint dels elements d'ancoratge de recolçament de bigues
principals del pont i de la peça de clau central. en aquesta operativa, a més de realitzar la
neteja es revisara l'estat de solidessa, conservació i durabilitat dels elements existents a
l'objecte de reaprofitar-los completament.
U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris
Altres conceptes

P-60

K878C652

M2

B0111100

L

Neteja de paraments de formigó i elements d'estructura d'acer, per a una millor revissió
visual, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar. la neteja inclourà els elements
d'estructura d'acer (principalment galvanitzat) i especialment els nusos i punts de
recolçament, als efectes de facilitar els treballs d'inspecció i la redacció dels informes de
lesions.
Aigua desionitzada no polaritzada
Altres conceptes

P-61

K878Z652
B0D62B60

P-62

K894Z0M2

U

Desplaçament de bigues d'acer per sanejar arrencada de pilars del llac, inclòs puntal.
Cu

M2

Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kn de càrrega màxima
admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos
Altres conceptes
Sanejament amb sorrejat de pilar d'acer de la pergola i pintat de pilar amb pintura epoxi, amb
dues capes d'imprimació epoxi i una d'acabat.

P-64

€

8,07000

€

27,64

€

B8ZAN000

Kg

Imprimació epoxi

2,71524

€

B89ZX000

Kg

Pintura epoxi

3,36855

€

BZZZZZZZ

U

Elements i mitjans auxiliars i complementaris

5,50000
16,05621

€
€

80,28

€

Altres conceptes
P-63

2,12000

L45RBP10

M

Segellat de fissures en mur o pilar de formigó del vas del llac, amb injecció líquida de resines
epoxi de baixa viscositat, de dos components, mitjançant bomba de pressió, amb neteja
prèvia de la fissura amb aire a pressió, col·locació de broquets d'injecció i segellat del llavi
exterior de la fissura amb massilla epoxi.

B7J500C0

Kg

Massilla de resines epoxi

0,67920

€

B09Z0001

U

Broquet d'injecció per a resines

1,72000

€

B0907200

Kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar
Altres conceptes

41,94000

€

35,94080

€

Partida alçada a justificar de Seguretat i salut segons annex 2.4 del projecte
Sense descomposició

3.893,77
3.893,77000

€
€

SEGISALUT Pa
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Pàg.:

10

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

5.4

PRESSUPOST
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Obra

01

Presupuesto E1923-V3

Capítulo

10

TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

1

1 F21QBZ22

Pa

Partida alçada a justificar de retirada d'elements diversos de mobiliari
(bancs, pilona embarcador, pedals, baranes, paviment de goma,
perfils metàllics, papereres, suports de tendalls, sócols, de paraments
d'obra, etc.) triatge de materials a restaurar i transport a magatzems
municipals. inclou retirada de restes sobrants i càrrega sobre camió o
contenidor per a posterior gestió dels residus.
(P - 25)

788,78

1,000

788,78

2 K219B2A0

M2

Desmuntatge de paviments de fusta, conformat per taula i empostissat
de fusta. la retirada es farà aixecant detall dels sistemes de
construcció i de seccions de bastidors i empostissats, inclòs els trams
col·locats sobre perfils d'acer i els col·locats sobre terreny, escales,
taulells de perímetre de zona de bar, graons de fusta, etc.

17,13

554,710

9.502,18

les lames amb millor estat de conservació seràn emmagatzemades
per la posterior utilització i col·locació com a folre perimetral del llac.
inclou el desmuntatge curós dels sòcols metàl·lics del bar per a la
seva nova col·locació i classificació de la fusta i retirada de restes
sobrants i càrrega sobre camió o contenidor per a posterior gestió dels
residus. (P - 53)
3 K21GB006

M

Desmuntatge de linia elèctrica existent de llums led de la vora del
paviment de fusta, amb recuperació dels elements d'iluminació,
reconstrucció de plànols de traçat de la linia, fins a un punt en que es
pugui dur a terme la connexió de la reposició de la mateixa linia per als
paviments futurs.
inclou la retirada de material i càrrega en contenidor per a la seva
posterior gestió. (P - 57)

2,30

50,000

115,00

4 K219B2A1

M2

Desmuntatge de revestiments verticals de fusta en perímetres del llac,
inclòs empostissats i cargols, amb recollida de dades de reconstrucció
de dimensionat i sistemes d'ancoratge per a posterior reconstrucció.
inclou retirada de restes sobrants i càrrega sobre camió o contenidor
per a posterior gestió dels residus.

17,13

150,150

2.572,07

5 F2225432

M3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora. (P - 27)

13,89

22,200

308,36

6 F222B432

M2

Excavació de terres sota paviment de fusta, entre el mur del llac i la
vorada de encintat de formigó prefabricat, fins a un gruix de 25 cm., a
mà i recolçament de mitjans mecànics. inclou càrrega de terres sobre
camió o contenidor per a posterior gestió dels residus.
(P - 28)

13,17

60,000

790,20

7 F219B305

M

Demolició de trams curts i específics de vorada col·locada sobre
formigó, amb excavació de terres perimetrals (per a la posterior nova
col·locació), amb mitjans manuals i mecànics amb compressor,
reserva de les vorades aprofitables per a posterior recol·locació i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor per a la
posterior gestió dels residus. (P - 24)

17,10

18,000

307,80

8 K219Z2A1

U

Desplaçament i posterior recol·locació de jardineres existents del bar.
(P - 56)

29,25

2,000

58,50

(P - 54)

TOTAL

Capítulo

01.10

14.442,89

Obra

01

Presupuesto E1923-V3

Capítulo

11

REPARACIÓ ESTRUCTURAL

EUR
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2

1 K878C652

M2

Neteja de paraments de formigó i elements d'estructura d'acer, per a
una millor revissió visual, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins
a 2 bar. la neteja inclourà els elements d'estructura d'acer
(principalment galvanitzat) i especialment els nusos i punts de
recolçament, als efectes de facilitar els treballs d'inspecció i la
redacció dels informes de lesions. (P - 60)

8,90

221,762

1.973,68

2 K1A8BZ01

U

Treballs de revisió dels elements estructurals, a realitzar conjuntament
amb la df. inclosos paraments i soleres del llac, pilars de formigó
armat, estructura metàl·lica, hastials del pont i elements metàl·lics del
mateix. per aquest treball cal la realització de cales a petició de la df.
el resultat es desenvoluparà en un informe tècnic amb localització dels
punts detectats, descripció, neteja, fotografies i pressa de dades per
quantificar la lesió. en general es reculliran totes les dades
necessaries per redactar la proposta de rehabilitació del problema
detectat.

1.422,43

1,000

1.422,43

(P - 52)
3 445RB1A1

M2

Reparació de fissura de mur de formigó armat, repicat del formigó de
recobriment al llarg de la fissura, escatat i raspallat d'armadura amb
mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat d'armadura i imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació, i
càrrega manual de runa sobre contenidor. (P - 1)

211,80

53,587

11.349,73

4 L45RBP10

M

Segellat de fissures en mur o pilar de formigó del vas del llac, amb
injecció líquida de resines epoxi de baixa viscositat, de dos
components, mitjançant bomba de pressió, amb neteja prèvia de la
fissura amb aire a pressió, col·locació de broquets d'injecció i segellat
del llavi exterior de la fissura amb massilla epoxi. (P - 63)

80,28

22,900

1.838,41

5 K1641011

U

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. (P - 51)

3,03

37,000

112,11

6 K442B12D

Kg

Reposició d'elements d'ancoratge degradats, amb retirada de
l'element a substituir, fabricació del nou elements amb acer s275jr
segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra
amb ancoratges químics inclosos. (P - 58)

7,08

24,790

175,51

7 E4ZW1150

U

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó. (P - 14)

5,43

15,000

81,45

8 E4ZWBP70

U

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 10 mm amb acer inoxidable,
amb cargol, volandera i femella. (P - 15)

10,50

15,000

157,50

9 K878Z652

U

Desplaçament de bigues d'acer per sanejar arrencada de pilars del
llac, inclòs puntal. (P - 61)

10,19

37,000

377,03

10 K894Z0M2

M2

Sanejament amb sorrejat de pilar d'acer de la pergola i pintat de pilar
amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i una d'acabat.
(P - 62)

27,64

3,465

95,77

TOTAL

Capítulo

01.11

17.583,62

Obra

01

Presupuesto E1923-V3

Capítulo

12

OBRA CIVIL PAVIMENTS LLAC

1 F227B00F

M2

Repàs i piconatge de caixa de paviment sota paviment de fusta entre
mur de llac i encintat de vorada prefabricada, amb neteja de perímetre,
compactació del 95% pm amb piconadora de granota. (P - 29)

6,47

60,000

388,20

2 E7B11AF0

M2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 16)

2,87

60,000

172,20

EUR
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3

3 F923BJ10

M2

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària de 30-50
mm, amb estesa manual i piconatge del material (sota paviment de
fusta darrera dels murs del llac). (P - 37)

9,65

60,000

579,00

4 F965B2C5

M

Suministre i col·locació de vorada de jardí igual a l'existent, recta de
formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a2 de
20x10 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa) segons une-en 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter. inclou excavació de rasa, retirada de terres i càrrega
sobre camió o contenidor, refí i piconatge de la base. (P - 39)

28,87

21,000

606,27

5 E44BB113

Kg

Subestructura complementària amb acer laminat i galvanitzat en
calent, sota paviments entorn del bar, rampa, etc. amb acer s275jr
segons une-en 10025-2, per a formació de corretges amb peça simple,
treballada a taller amb perforacions i talls per a muntatge en obra amb
cargols, galvanització en calent, en perfils tipus upn i elements
d'ancoratge amb placa, angulars, etc. (P - 11)

4,68

557,560

2.609,38

6 F7B4UBJ0

M2

Suministre i col·locació de làmina anti arrels a l'entorn dels arbres,
clavada a terra amb rodons, amb cura de no afectar el sistema
radicular. (P - 36)

6,70

4,500

30,15

TOTAL

Capítulo

01.12

4.385,20

Obra
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OBRA CIVIL PAVIMENTS BAR

1 E221B472

M3

Excavació per a caixa de paviment dels entorns del bar, amb un gruix
variable de 20 a 25 cm de promig, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i mecànics i càrrega directa sobre
camió (P - 3)

3,85

44,250

170,36

2 E936B8C1

M2

Solera de formigó ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió,
acabat remolinat mecànic de textura mitja (sense polir), inclos
formació de pendents des de façana de bar a perímetre exterior. (P 17)

17,75

177,000

3.141,75

3 E3CBBA66

M2

Armadura per a solera de formigó de l'entorn del bar, ap500 t amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5
mm b500t une-en 10080 (P - 5)

3,02

177,000

534,54

4 E222B42A

M

Excavació de rasa lineal de drenatge de la vora del paviment de fusta
de l'entorn del bar. de secció 0,20x0,20 m, amb refí de sols de rasa i
càrrega mecànica sobre camió (P - 4)

4,43

53,000

234,79

5 FD55DREN

M

Formació de rasa drenant de 20x20 cm, amb folrre de rasa amb
geotextil de poliester, col·locació de tub dren de polipropilè de 90 mm
de diàmetre i reblert de rasa amb granular 20-40 sense fins (no de
reciclatge) (P - 40)

12,32

53,000

652,96

6 FDDZB154

U

Remodelació i posada a cota de tapa de pou de registre de
sanejament, inclou col·locació de nou bastiment i tapa per a pou de
registre de fosa grisa, de d=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb
morter (P - 41)

183,36

2,000

366,72

7 EY03B000

U

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de mur de formigó
armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350 mm de gruix, per a pas
de tubs de drenatge al llac. (P - 23)

20,03

2,000

40,06

8 F932B01F

M2

Reposició localitzada de paviment de sauló garbellat, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del pm de 20 cm. de gruix (P - 38)

5,79

53,000

306,87

9 FR26B123

m2

Reposició de praderes existents per corregir afectacions a causa de
l'obra. Inclou aportació de 10 cm de terra vegetal d'alta qualitat,
llaurada, fresatge, sembra manual i resembra amb llavors a decidir per
l'Ajuntament del Prat (dosificació de 35gr/ m2 per la sembra i la meitat
per la resembra), reposició si fes falta del sistema de reg existent,
probes de funcionament i posada en marxa. (P - 49)

15,00

261,200

3.918,00

EUR
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10 E4E25611

m2

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 13)

31,38

1,216

38,16

11 F2225123

M3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 26)

9,30

1,216

11,31

12 F31522G3

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 34)

74,40

1,216

90,47

13 F31B3000

Kg

Armadura de bases lineals de formigó amb acer ap500 s en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 35)

1,16

52,133

60,47

TOTAL

Capítulo

01.13

9.566,46

Obra
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ELEMENTS DE FUSTA

1 E435B1A2

M3

Subestructura per a paviment de fusta del llac, configurada amb
bigues i llistons de fusta de pi flandes de primera qualitat, de seccions
60 x 90 mm. acabat ribotat, de llargaries variables, des de 0, 38 m fins
a 11 m treballada a taller i ajustada a dimensions en obra, amb
tractament de sals en autoclau amb un nivell de penetració np 3
(une-en 351-1).
la configuració de la trama inclou:
1- bigues continues no paral·leles,
2- borretges transversals de dimensió curta i variable, fixats a les
bigues amb peces especials tipus estreb de ´´simpson strong-tie´´
´´model sbe o sae´´ i fixacions amb estrebs model ´´sded/g per als
extrems amb corretges sobre bigues d'acver inoxidable.
3- les bigues recolçades sobre bigues d'acer galvanitzat aniran
cargolades a les bigues i tallades en trams curts per encaixar entre
separadors d'acer galvanitzat soldat a les bigues (existents) i les
bigues curtes transversals.
4- les fixacions de les bigues amb subestructura d'acer i entre bigues i
cabirons es farà sempre amb cargols d'acer inoxidable qualitat a4 (no
s'accepta la qualitat a2), amb cabota encaixada i per manipulació amb
cap d'estrella o allen. a les unions es col·locaran volanderes de nylon
o separadors per evitar corrosions entre metalls
5- als trams que son col·locats sobre zona de paviment, les bigues es
col·locarán sobre daus de formigó i encastament amb connextors
d'acer clavats a la fusta per evitar el seu moviment posterior.
6- en aquests trams sobre paviment, els cabirons curts transversals
es col·locaran igualment amb peces especials galvanitzades d'estrebs
de ´´simpson strong-tia´´ model ´´sbe o sae´´ com a la resta de la
subestructura.
7- totes les fixacions es duran a terme amb visos d'acer inoxidable
qualitat a4 (no s'acepta la qualitat a2) (P - 6)

1.288,61

8,514

10.971,23

2 E435B1A3

M

Lllistó de fusta per a subestructura per a folrres verticals de perímetre
de llac, configurada amb llisto de fusta iroko procedent del
reaprofitament de la fusta del paviment existent de la terrassa del bar,
de 20 x 100 mm aprox, i de llargaries variables, i configuració de les
alineacions en corba, la configuració de la subestructura inclou:

30,83

161,850

4.989,84

1- doble llisto continu (un col·locat al cantó inferior del revestiment
perimetral del llac, amb la major dimenssió en vertical. el segón
col·locat sobre coronament del mur de formigó del llac, amb la major
dimensió en horitzontal.
2- fixacions sobre mur de formigó amb fixacions quimiques de at-hp
per ambients humits, cada 40 cm de distància i resines set-xp estables
per a tot tipus de condicions (calor extrem, humitat, etc).
3- encaix a la llata de fusta per la cabota cargolada de la fixació al
llistó inferior i cabota arrodonida per la fixació del llistó superior.
EUR
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4- fixacions amb acer inoxidable qualitat a4 (no s'accepta la qualitat
a2). tipus ´´lmas´´ de ´´simpson strong-tie´´
(P - 7)
3 E9Q2B909

M2

Paviment de fusta de iroko, clavat sobre entramat de llistó i corretges
de fusta. amb dimensions d'escairada de 22 x 90 mm., llargaria
variable, col·locació en espiga segons dibuix existent i reflectit als
plànols.
inclou certificats de gestió sostenible del punt d'origen, preparació a
taller i talls a obra, llargaria mínima de 1,2 m, amb una proporció
inferior al 10%. cargols per parells cada 50 cm de mitjana, amb visos
d'acer inoxidable categoria a4 (no s'admet la categoria a2), amb la
cabota encastada i accionament amb estrella o allen.
(P - 19)

60,31

563,000

33.954,53

4 E9Q2B910

M

Suministre i col·locació de tabica de fusta iroko, de 15 cm d'alçada
aproximada, per a formació de sócols perimetrals de fusta iroko, de
dimensions variables, per a zona de entorn de bar i frontals de
paviments de l'entorn del llac, tabicas de escales, etc. amb seccions
escairades de 40 x 150 mm., muntatge amb llistons de base sobre
elements de fonamentació o perfils d'acer galvanitzat, fixacions amb
cargols d'acer inoxidable qualitat a4 (no s'accepta qualitat a2) amb la
cabota encastada i accionament amb estrella o allen i llargaries
variables.
inclou certificats de gestió sostenible del punt d'origen, preparació a
taller i talls a obra, cargols per parells cada 50 cm de mitjana, amb
visos d'acer inoxidable categoria a4 (no s'admet la categoria a2).
(P - 20)

23,57

311,740

7.347,71

5 E435B2A2

M2

Subestructura per a paviment de fusta de l'entorn del bar, configurada
amb bigues i llistons de fusta de pi flandes de primera qualitat, de
seccions 60 x 90 mm. acabat ribotat, de llargaries variables, treballada
a taller i ajustada a dimensions en obra, amb tractament de sals en
autoclau amb un nivell de penetració np 3 (une-en 351-1).
la configuració de la trama inclou:

72,42

177,000

12.818,34

105,31

1,000

105,31

1- bigues continues paral·leles, col·locades sobre solera de formigó
amb tocs de formigó amb conectors clavats d'acer galvanitzat, tocs de
formigó de 30x30 cm cada 80 cm de distància entre eixos.
2- bigues perimetrals, col·locades sobre solera de formigó amb tocs
de formigó amb conectors clavats d'acer galvanitzat, tocs de formigó
de 30x30 cm cada 80 cm de distància entre eixos.
(P - 9)
6 E9Q2B009

TOTAL

U

Capítulo

Formació de tapa de registre de pou, amb la mateixa fusta
(dimensions i direcció de tabla, inclou reforç de subestructura i
bastidor per la dimenssió de la tapa, de 80x80, tot amb la mateixa
fusta de iroko, clavat sobre bastidor de tapa, amb dimensions
d'escairada de 22 x 90 mm.
inclou certificats de gestió sostenible del punt d'origen, preparació a
taller i talls a obra, llargaria mínima de 1,2 m, amb una proporció
inferior al 10%. cargols per parells cada 50 cm de mitjana, amb visos
d'acer inoxidable categoria a4 (no s'admet la categoria a2), amb la
cabota encastada i accionament amb estrella o allen.
(P - 18)
01.14

70.186,96

Obra
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EQUIPAMENT I ENLLUMENAT

1 FG22TD1K

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada (P - 44)

2,04

20,000

40,80

EUR
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2 FG21R91G

M

Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 j,
resistència a compressió de 250 n, de 1.1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 43)

2,56

40,000

102,40

3 FG153432

U

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb
grau de protecció ip-65, muntada superficialment (P - 42)

25,37

8,000

202,96

4 FG31B554

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rv, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de pvc, col·locat en tub (P - 45)

4,28

80,000

342,40

5 FHNHB963

U

Llumenera gea led signaling mini de leds c4 diametre 28 mm ref:
55-9795-ca-cl o similar, ip 67, per encastar, mini led, amb acer
inoxidable aisi 316, amb difusor pla de vidre, de forma circular.

52,15

10,000

521,50

9,03

54,000

487,62

161,76

11,000

1.779,36

(P - 46)
6 FHNHB964

U

Retirada, emmagatzematge i posterior col·locació de llumeneres led
existents encastades a la terrassa del bar

7 EB1228AM

M

Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà, muntants cada aprox.
100 cm, de 100 cm d'alçària total, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella, sota paviment de fusta. segons
plànols. (P - 21)

8 FQ11ZHA3

U

Col·locació de mobiliari existent amb fixacions mecàniques (P - 48)

37,23

17,000

632,91

9 EF42ZBEA

M

Broc d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), de 76.1 mm de diàmetre
exterior i 1.5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió
a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat encastat a la fusta
perimetral del llac. (P - 22)

33,66

4,000

134,64

(P - 47)

TOTAL

Capítulo
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4.244,59
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GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200

M3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals (P - 30)

2,02

149,697

302,39

2 F2R5426A

M3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 31)

8,30

149,697

1.242,49

3 F2RA73G0

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 32)

18,00

106,370

1.914,66

4 F2RA8890

M3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002) (P - 33)

6,85

43,327

296,79

TOTAL

Capítulo

01.16

3.756,33

Obra
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VARIS

1 CONTROLQUA Pa

Partida alçada a justificar de control de qualitat segons annex 2.3 del
projecte (P - 2)

671,00

1,000

671,00

2 SEGISALUT

Partida alçada a justificar de Seguretat i salut segons annex 2.4 del
projecte (P - 64)

3.893,77

1,000

3.893,77

Pa

EUR
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RENOVACIÓ DE PONT

1 K219B2A2

M2

2 F222B432

M2

3 F219B305

7

Desmuntatge del conjunt del pont, treient les fustes, els perfils
metàl·lics inferiors, les peces de galvanitzat de inici i dovela de les
bigues principals, neteja i conservació de les peces i neteja dels punts
capçals de fonamentació per a posterior revissió de la df. inclou
retirada de fustes per a posterior reutilització (a determinar per df o
tècnics municipals) i càrrega de runes sobre camió o contenidor per a
posterior gestió dels residus.

867,58

0,000

0,00

Excavació de terres sota paviment de fusta, entre el mur del llac i la
vorada de encintat de formigó prefabricat, fins a un gruix de 25 cm., a
mà i recolçament de mitjans mecànics. inclou càrrega de terres sobre
camió o contenidor per a posterior gestió dels residus.
(P - 28)

13,17

0,000

0,00

M

Demolició de trams curts i específics de vorada col·locada sobre
formigó, amb excavació de terres perimetrals (per a la posterior nova
col·locació), amb mitjans manuals i mecànics amb compressor,
reserva de les vorades aprofitables per a posterior recol·locació i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor per a la
posterior gestió dels residus. (P - 24)

17,10

0,000

0,00

4 F227B00F

M2

Repàs i piconatge de caixa de paviment sota paviment de fusta entre
mur de llac i encintat de vorada prefabricada, amb neteja de perímetre,
compactació del 95% pm amb piconadora de granota. (P - 29)

6,47

0,000

0,00

5 E7B11AF0

M2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 16)

2,87

0,000

0,00

6 F923BJ10

M2

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària de 30-50
mm, amb estesa manual i piconatge del material (sota paviment de
fusta darrera dels murs del llac). (P - 37)

9,65

0,000

0,00

7 F965B2C5

M

Suministre i col·locació de vorada de jardí igual a l'existent, recta de
formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a2 de
20x10 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa) segons une-en 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter. inclou excavació de rasa, retirada de terres i càrrega
sobre camió o contenidor, refí i piconatge de la base. (P - 39)

28,87

0,000

0,00

8 F932B01F

M2

Reposició localitzada de paviment de sauló garbellat, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del pm de 20 cm. de gruix (P - 38)

5,79

0,000

0,00

9 K442NGAL

U

Desmuntatge i neteja del conjuint dels elements d'ancoratge de
recolçament de bigues principals del pont i de la peça de clau central.
en aquesta operativa, a més de realitzar la neteja es revisara l'estat de
solidessa, conservació i durabilitat dels elements existents a l'objecte
de reaprofitar-los completament. (P - 59)

267,19

0,000

0,00

10 E43GB132

M3

Suministre i col·locació de noves bigues de fusta iroko laminades, de
secció total 140 x 360 mm.de la mateixa llargaria de les existents,
inclós encaix en peces d'ancoratge als estrebs del pont i peça dovella,
col·locació de passadors i bandes inferiors de neopré generant uns
canals de desguass per millor durabilitat de la fusta.
inclou certificats de tractament i estabilitat de la biga amb marcatge
ce, certificat de garanties i treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració np 2. (P - 10)

2.532,34

0,000

0,00

11 G4DEBA00

M3

Muntatge, desmuntatge i amortització durant el termini necessari de
bastida amb apuntalament metàl·lic formant un cindri sota el pont a
renovar, amb una amplada no inferior a la del pont més 1 metre per
cada costat. incloses baranes de seguretat per treballar. (P - 50)

16,53

0,000

0,00

(P - 55)

EUR
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12 E44BB113

Kg

Subestructura complementària amb acer laminat i galvanitzat en
calent, sota paviments entorn del bar, rampa, etc. amb acer s275jr
segons une-en 10025-2, per a formació de corretges amb peça simple,
treballada a taller amb perforacions i talls per a muntatge en obra amb
cargols, galvanització en calent, en perfils tipus upn i elements
d'ancoratge amb placa, angulars, etc. (P - 11)

4,68

0,000

0,00

13 E44BB114

U

Partida de previsió per possible reposició dels 6 elements d'acer
galvanitzat en calent, de suport de les bigues principals del pont,
extrems i peçes de dovella, reproduint la mateixa forma, dimensions,
mecanització, passadors i característiques de detall per ancoratge a
fonament de formigó. (P - 12)

1.007,68

0,000

0,00

14 E435B1A4

M3

Suministre i col·locació d'elements de fusta iroko per a paviment i
baranes del pont. de seccions d'escairada de 11,5 x 7,5 cm per
baranes, de 8,5 x 8,5 cm en passamans superiors i de 8 x 9 cm en
paviments. llargaries iguals a les existents, de 150 cm per paviments i
128 cm per baranes, llargaria del passama de 4 m.
elements treballats a taller i ajustats a obra. inclou passadors i cargols
d'acer inoxidable de qualitat a4 (no s'accepta la qualitat a2), solució de
reblons per les bigues principals i les fustes de paviment. solució de
cargols de cabota cónica i mecanisme estrella o allen per les baranes i
fixacioons dels perfils galvanitzats inferiors a la biga laminada.
col·locació de separadors o volanderes de nylon entre acer inoxidable
i acer galvanitzat. totes les fustes es separarn del terreny i als extrems
només es permetrà el contacte amb bases de granulat per a un bon
drenatge i aireació.

1.774,04

0,000

0,00

(P - 8)
TOTAL

Capítulo

01.18

0,00

EUR

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

5.5

RESUM DE PRESSUPOST

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítulo
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo
01.10
TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES
14.442,89
Capítulo

01.11

REPARACIÓ ESTRUCTURAL

Capítulo

01.12

OBRA CIVIL PAVIMENTS LLAC

17.583,62

Capítulo

01.13

OBRA CIVIL PAVIMENTS BAR

Capítulo

01.14

ELEMENTS DE FUSTA

Capítulo

01.15

EQUIPAMENT I ENLLUMENAT

4.244,59

Capítulo

01.16

GESTIÓ DE RESIDUS

3.756,33

Capítulo

01.17

VARIS

4.564,77

Capítulo

01.18

RENOVACIÓ DE PONT

0,00

Obra

01

Presupuesto E1923-V3

128.730,82

4.385,20
9.566,46
70.186,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
128.730,82
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Presupuesto E1923-V3
128.730,82
128.730,82

euros

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DE L’ENTORN DE L’ESTANY DEL PARC DE LA SOLIDARITAT
EL PRAT DEL LLOBREGAT

5.6

ULTIM FULL DE PRESSUPOST

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA -REPARACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I PAVIMENTS DE L´ENTORN DE L´ESTANY DEL
PROMOGUT PER L´AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
REDACTAT PER BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES SLP
DATA: NOVEMBRE DE 2019
Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

128.730,82

13 % Despeses generals SOBRE 128.730,82.....................................................................

16.735,01

6 % Benefici industrial SOBRE 128.730,82..........................................................................

7.723,85

Subtotal

153.189,68

21 % IVA SOBRE 153.189,68...............................................................................................

32.169,83

€

185.359,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT VUITANTA-CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS )

