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1.

OBJECTE DEL PROJECTE

1.1. Objecte del projecte
Per encàrrec de l’excel·lentíssim Ajuntament de Juneda el tècnic sota signant redacta
aquest Projecte reduït de l’arranjament de la urbanització del carrer Anselm Clavé per
tal de descriure i valorar les obres previstes per la realització de la urbanització del
Carrer Anselm Clavé del municipi de Juneda.
Aquest document es trametrà a les administracions i organismes pertinents als efectes
d’obtenir els permisos i les subvencions que puguin ésser necessaris.

1.2. Propietat de la vialitat
Es tracta d’una part de la vialitat del municipi i per tant de propietat municipal.

1.3. Situació del municipi i de l’actuació
La vila de Juneda està situada al nord de la comarca de les Garrigues i limita amb les
comarques del Segrià i del Pla d'Urgell. La superfície del terme municipal és de
47,35 km² i es troba a 264 metres d'altitud. La població actualment es troba
estabilitzada per sobre dels 3.000 habitants.
L’actuació s’ubica en el Carrer Anselm Clave al centre del municipi situat molt proper
al carrer major tal i com es pot apreciar en el plànol de situació i emplaçament adjunt a
la documentació.

1.4. Característiques urbanístiques
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Juneda (DOGC 4956/ del 28 d’agost de
2007.) i les seves modificacions posteriors, classifiquen l’àmbit d’actuació com a sòl
urbà i el qualifiquen de vialitat.
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1.5. Ordre de redacció.
L’ordre de redacció de la present Projecte reduït de l’arranjament de la urbanització del
carrer Anselm Clavé es realitza per encàrrec de l'excelꞏlentíssim Alcalde de Juneda en
ANTONI VILLAS MIRANDA.
2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
El Projecte reduït de l’arranjament de la urbanització del carrer Anselm Clavé que es
presenta descriu la proposta de la nova pavimentació i millora del Carrer Anselm
Clavé, Zona centre del municipi de Juneda.
Les superfícies i l’estat de l’àmbit proposat a millorar són les següents:
o

La superfície de la calçada del Carrer Anselm Clavé es de aproximadament
1100,00 m2, i actualment composada per un paviment de formigó relativament
en bon estat, com es pot apreciar a les següents imatges.

o

La superfície actual de la vorera es de aproximadament 311,00 m2, actualment
composada per un paviment de panot de 20x20, clarament deteriorat pel pas
del temps.
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3. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
3.1. Justificació de la solució adoptada.
Bàsicament les obres que es contemplen en aquest Projecte reduït de l’arranjament de
la urbanització del carrer Anselm Clavé, són els treballs de la nova pavimentació i
millora del carrer Anselm Clavé, Zona centre del municipi de Juneda.
Amb aquesta intervenció el que és vol aconseguir és una millora en el funcionament
de la urbanització del carrer, per tant es proposa:
o

Aixecament de la vorera existent de panot.

o

Actuació sobre part de la calçada on s’ha d’ampliar la nova vorera.

o

Col·locació de nous embornals connectats a la xarxa existent de sanejament
per tal de canalitzar les aigües de pluja.

o

Nova base per a la nova vorera a realitzar.

o

Nova pavimentació de la vorera del Carrer Anselm Clavé.

o

Col·locació de mobiliari urbà i enjardinament (nou arbrat) de les voreres.

D’aquesta manera es millora la funcionalitat de les voreres existents, donant mes
amplitud a les mateixes, i donant així compliment a l’accessibilitat del municipi i la
seguretat dels vianants, ja que actualment l’alçada de la vorada en alguns trams de la
vorera, es molt alta, segons els estàndards de les normatives a regir. Veure la
fotografia:
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4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR.
La descripció de la solució adoptada per l’execució d’aquest projecte queda definida
als apartats següents:
4.1. Enderrocs i serveis urbanístics afectats
El projecte contempla l’enderroc i/o demolició de totes aquelles preexistències que no
es puguin adequar a les noves necessitats ( com pavimentació actual, vorades
existents.....etc, tal i com es descriu en l’apartat dels amidaments del projecte), a més
d’aquells necessaris per tal de realitzar les connexions entre la xarxa viària existent i la
nova, i per la connexió dels nus elements de serveis de la urbanització amb els
preexistents.
4.2. Vialitat
En la part de la vorera del Carrer Anselm Clavé, es projecta una secció amb un
paviment de peces de panot de forma quadrada de 20 x 20 cm, amb formació de nova
vorada, de dos tipologies, una de recta, i una de remuntable en zones d’accés de
vehicles, i rigola perimetral, d’acord amb detalls documentació gràfica.
4.3. Aigües pluvials
La xarxa existent és la que rebrà les aigües noves de la urbanització del projecte.
Com objectiu principal s’ha intentat donar una molt bona recollida de les aigües
pluvials i també s’ha intentat recollir l’aigua en el llocs on es podria donar estancament
per la geometria del carrer.
Es col·locaran el nombre d’embornals suficients per tal de facilitar la recollida i aquests
es connectaran a la xarxa existent.
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Els embornals disposaran d’una amplada interior igual a 30 cm i disposaran d’una
pendent interior en solera que permeti conduir les aigües cap al tub de sortida.

4.4. Enllumenat públic
Es mantindrà l’enllumenat públic existent en el Carrer Anselm Clavé.

4.5. Mobiliari urbà
Es col·locarà mobiliari urbà, papereres o bancs seguint les prescripcions de
l’Ajuntament de Juneda i especificats en la documentació gràfica i pressupost.
4.6. Enjardinament i instal·lació del reg
Si que es preveu enjardinament en la zona del carrer, amb nou arbrat.
4.7. Estudi de gestió de residus
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Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial (partides d'obra mesurades en m3 )
Volum medició
(m3)

Densitat
(tones/m3)

Pes residus
(tones)

Volum aparent
(m3)

obra de fàbrica massissa

0,00

1,8

0,00

0,00

obra de fàbrica perforada

0,00

1,5

0,00

0,00

obra de fàbrica buida

0,00

1,2

0,00

0,00

formigó armat

70,00

2,5

175,00

70,00

paret de mamposteria

0,00

2,6

0,00

0,00

metalls ( acer )

0,00

7,85

0,00

0,00

fustes

0,00

0,8

0,00

0,00

definir altres:

0,00

0,0

0,00

0,00

Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial (medició en m2 )
Superfície de medició
(m2)

Volum
(m3/m2)

Pes
(tones/m2)

Pes residus
(tones)

Volum aparent
(m3)

parets i murs
obra de fàbrica massissa :

0,00

0,065

0,105

0,00

0,00

0,00

0,17

0,294

0,00

0,00

0,00

0,32

0,564

0,00

0,00

0,00

0,065

0,078

0,00

0,00

0,00

0,016

0,192

0,00

0,00

0,00

0,5

1,3

0,00

0,00

envà de 4-5 cm enguixat dues cares
obra de fàbrica massissa :
paret de 15 cm enguixada dues cares
obra de fàbrica massissa :
paret de 30 cm enguixada dues cares
obra de fàbrica buida:
envà de 4-5 cm enguixat dues cares
obra de fàbrica buida:
paret de 14 cm enguixada dues cares
paret de mamposteria
de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix
sostre amb biguetes metàl·liques
Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil
corresponent al perfil s'incorpora a acer reutilitzable.
sostre amb biguetes

h=variable. El resultat

0,00

0,07948

0,11726

0,00

0,00

0,00

0,103

0,14571

0,00

0,00

0,00

0,112

0,17157

0,00

0,00

0,00

0,1232

0,198

0,00

0,00

IPN-IPE 100
sostre amb biguetes
IPN-IPE 160
sostre amb biguetes
IPN-IPE 200
sostre amb biguetes
IPN-IPE 240
sostre amb bigues de formigó
Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

cantell 16 cm

0,00

0,11

0,18

0,00

0,00

cantell 20 cm

0,00

0,12

0,22

0,00

0,00

cantell 24 cm

0,00

0,13

0,28

0,00

0,00

sostre amb bigues de formigó
Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=
variable.
cantell 16 cm

0,00

0,16

0,1

0,00

0,00

cantell 20 cm

0,00

0,2

0,13

0,00

0,00

cantell 24 cm

0,00

0,24

0,16

0,00

0,00

sostre amb bigues de formigó
Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

biga i revoltó formigó h=16

0,00

0,16

0,12

0,00

0,00

biga i revoltó formigó h=20

0,00

0,2

0,15

0,00

0,00

biga i revoltó formigó h=24

0,00

0,24

0,18

0,00

0,00

cantell 12 cm

0,00

0,12

0,15

0,00

0,00

cantell 15 cm

0,00

0,15

0,18

0,00

0,00

cantell 20 cm

0,00

0,2

0,24

0,00

0,00

llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)
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Superfície de medició
(m2)

Volum
(m3/m2)

Pes
(tones/m2)

Pes residus
(tones)

Volum aparent
(m3)

llosa de formigó armat
cantell 8 cm

0,00

0,08

0,19

0,00

0,00

cantell 10 cm

0,00

0,1

0,24

0,00

0,00

cantell 12 cm

0,00

0,12

0,29

0,00

0,00

cantell 15 cm

0,00

0,15

0,36

0,00

0,00

cantell 20 cm

0,00

0,2

0,48

0,00

0,00

sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm
El resultat corresponent de les bigues i les tarimes
s'afegeig a fustes reutilitzables
biga 16x10, tarima 2,5cm

0,00

0,041

0,0246

0,00

0,00

biga 15x15, tarima 2,5cm

0,00

0,0475

0,0285

0,00

0,00

biga 20x12, tarima 2,5cm

0,00

0,049

0,0294

0,00

0,00

biga 24x14, tarima 2,5cm

0,00

0,061

0,0366

0,00

0,00

sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm
El resultat corresponent de les bigues s'afegeig a
fustes reutilitzables
biga 16x10, revoltó h=8 cm

0,00

0,0854

0,075

0,00

0,00

biga 15x15, revoltó h=8 cm

0,00

0,0732

0,066

0,00

0,00

biga 20x12, revoltó h=10 cm

0,00

0,097

0,09

0,00

0,00

biga 24x14, revoltó h=12 cm

0,00

0,1122

0,105

0,00

0,00

2 cm de gruix

0,00

0,02

0,05

0,00

0,00

3 cm de gruix

0,00

0,03

0,075

0,00

0,00

4 cm de gruix

0,00

0,04

0,1

0,00

0,00

5 cm de gruix

0,00

0,05

0,125

0,00

0,00

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. pes
teula 2,4 kg / peça

0,00

0,0634

0,12

0,00

0,00

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. pes
teula 2 kg /peça

0,00

0,0577

0,11

0,00

0,00

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

0,00

0,04173

0,065

0,00

0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5
cm de gruix

0,00

0,0125

0,02

0,00

0,00

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

0,00

0,025

0,1

0,00

0,00

encadellat ceràmic de 3,5 cm de gruix

0,00

0,035

0,042

0,00

0,00

capes de compressió de sostres i forjats amb

cobertes (acabat)
amidament per superfície de coberta, no de la
projecció en planta els resultats dels elements que
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

cobertes (base i pendent)

maó massís 4 cm gruix

0,00

0,04

0,072

0,00

0,00

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

0,00

0,1

0,18

0,00

0,00

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20%
de forats

0,00

0,032

0,0576

0,00

0,00

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20%
de forats

0,00

0,036

0,0432

0,00

0,00

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de
forats

0,00

0,072

0,0864

0,00

0,00

enderroc parcial
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cel rasos
cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

0,00

0,023

cel ras de canyís enguixat

0,00

0,017

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

0,00

0,015

0,02875

0,00

0,00

0,016

0,00

0,00

0,0117

0,00

0,00

paviments
els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables
rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

311,00

0,03

0,05

15,55

9,33

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

0,00

0,05

0,08

0,00

0,00

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

51,00

0,07

0,11

5,61

3,57

terratzo sobre morter gruix total 5 cm

0,00

0,05

0,08

0,00

0,00

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

0,00

0,0234285

0,03

0,00

0,00

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

0,00

0,0334285

0,04

0,00

0,00

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

0,00

0,01

0,075

0,00

0,00

enguixat

0,00

0,01

0,012

0,00

0,00

arrebossat de ciment

0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

arrebossat de calç, estuc

0,00

0,01

0,016

0,00

0,00

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

0,00

0,03

0,034

0,00

0,00

enrajolat de paret, sense arrebossat

0,00

0,007

0,014

0,00

0,00

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

0,00

0,001

0,025

0,00

0,00

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre
x 3,14 x longitud

0,00

0,01

0,018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

revestiments

altres

altre material 1

altre material 2

enderroc parcial
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Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció
pes T

volum m3

parets i murs de fàbrica

0,000

0,00

murs de mamposteria, pedra

0,000

0,00

sostres amb bigues metàl·liques

0,000

0,00

sostres amb bigues de formigó

0,000

0,00

llosa de ceràmica armada

0,000

0,00

175,000

70,00

sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

0,000

0,00

sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

0,000

0,00

capa de compressió de sostres i forjats amb armat

0,000

0,00

cobertes (acabat)

0,000

0,00

cobertes (base i pendents)

0,000

0,00

cel rasos

0,000

0,00

21,160

12,90

formigó armat

paviments
revestiments

0,000

0,00

vidres

0,000

0,00

fibrociment en plaques

0,000

0,00

altre material 1

0,000

0,00

altre material 2

0,000

0,00

Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

196,160 T

82,90 m3

Resum de residus d'enderroc reutilitzables
m3

Tones
fusta , bigues reutilitzables

empostissats, tarimes,llates

bigues 16x10 cm

0,032

0,025

0,000

0,00

bigues 15x15 cm

0,045

0,036

0,000

0,00

bigues 20x12 cm

0,048

0,04

0,000

0,00

bigues 24x14 cm

0,0672

0,055

0,000

0,00

2-2,5 cm gruix

0,025

0,015

0,000

0,00

0,000

0,00

fusta sense format
acer , perfils reutilitzables

IPN h=10

0,0015142

0,01274

0,000

0,00

IPN h=16

0,0032857

0,0242857

0,000

0,00

IPN h=20

0,0047837

0,0384285

0,000

0,00

IPN h=24

0,0065857

0,0517

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

varis
altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

enderroc parcial
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
codificació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya febrer de 2011. V4 ( Font:

"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

PROJECTE REDUÏT DE L’ARRANJAMENT DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER ANSELM CLAVÉ

Municipi :

JUNEDA

CARRER ANSELM CLAVE
Comarca :

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

t

0,00 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
reutilització
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no

és residu
abocador

no

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m 2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m 2)

Volum aparent/m

Pes

3

2

Volum aparent

2

3

(tones)

(m /m )

(m )

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

175,000

0,062

70,000

petris

170107

0,052

21,160

0,082

12,900

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

0,000
3
82,90 m

0,7544

196,16 t

Residus de construcció
2
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GARRIGUES

Pes/m
Codificació res
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m

Pes

2

Volum aparent
(m 3)

(m 3/m 2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3
0,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

0,00 m

3

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

altres :

0,00 t

0,00 m

3

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
3

m (+20%)
terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
0
0
0

Total

0

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3

(m )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
175,00
40
0,00
2
0,00
1
0,00
1
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
inapreciable inapreciable

cal separar
si
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
si

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

si

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor

Alcarras Reciclatges
De la construcció SL

Runes

adreça

codi del gestor

POL. IND. ALCARRÀS POL.IND. 2.
PARC. 159. 25180 ALCARRÀS

E-1220.11

7

PRESSUPOST
Costos*

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

12,00
5,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

3
Transport: entre 5-8 €/m (mínim 100 €)

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Contenidors de 5 m 3 per cada tipus de residu

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

3

4,00
15,00
0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

70,00 €/m3

runa bruta

3
4,00 €/m

94,50

-

Maons i ceràmics

0,00

Petris barrejats

17,42

Metalls
Fusta

15,00 €/m3

472,50

-

-

-

-

0,00

-

87,08

-

261,23

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,00

-

-

-

0,00

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

Formigó

Altres

0,00

0,00

Perillosos Especials

0,00

0,00

0,00

1.417,50

0,00

559,58

0,00

1.678,73

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

2.238,30 €

3
82,90 m

2.238,30 euros
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

3
Contenidor 5 m . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat
per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,00 T

196,16 T

0,00 %

196,16 T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de JUNEDA
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

196,16 T

11 euros/T

2157,76 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

196,2 Tones
2.157,76 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

PROJECTE REDUÏT DE L’ARRANJAMENT DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER ANSELM CLAVÉ
Juneda

4.8. Pla de control de qualitat

Miquel Simó i Andreu. Arquitecte Tècnic.

Plaça St. Joan número 17 5e 1ª. 25007. Lleida. Tel (973) 72 74 27. Fax (973) 72 74 28. email: m.simo@caatlleida.net

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- 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.
2.- 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.
3.- 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.
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos
tipus de controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- 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.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. 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.

B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.
B2. 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.
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els
controls a realitzar.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.
- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o
d’agressivitat potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la
Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars:
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els
articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars).
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de
l’acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:
- En el cas d’existir empalmes per soldadura
Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injecció.

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.

Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execució de la injecció.
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres
assaigs no destructius)
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTALꞏLACIONS DE SANEJAMENT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de les instalꞏlacions d’evacuació d’aigües
residuals.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovació de vàlvules de desguàs.
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
- Comprovació de muntatge de canals i embornals.
- Comprovació del pendent dels canals.
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
- Prova estanqueïtat parcial.
- Prova d’estanquitat total.
- Prova amb aigua.
- Prova amb aire.
- Prova amb fum.
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5. PRESSUPOST DE LES OBRES.
El pressupost de les obres d’execució per contracte puja a la quantitat de: (PEC.
95.999,99 Euros) NORANTA CINC MIL EUROS NOU CENTS NORANTA NOU AMB
NORANTA NOU CENTIMS.
Juneda, setembre de 2018.
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6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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Obra
Carrer
Activitat
NUM.

01. Pressupost. Urbanització Carrer Calvari
02
Carrer Calvari. Juneda
01
Enderrocs, arrencades, repicats i desmuntatges i gestio dee residus.
UA

DESCRIPCIÓ

MEDICIÓ

PREU

IMPORT

311,43

4,66

1451,26

338,6

7,40

2505,64

754,73

8,66

6535,96

F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots, amb mitjans

mecanics i càrrega sobre camió. El preu inclou el picat
del material d'unió adherit al suport, però no inclou la
demolició de la base suport.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.
F2191305

m

m2
u

Demolició de vorada i rigola, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 10cm de gruix
i fins a 3m d'amplària amb amb mitjans mecanics i
càrrega sobre camió.

Desmuntatge d'instal.lacions existents ( clavegueram).
La partida inclou tots els treballs, materials i accessoris
necessaris per a la seva correcta desconnexió de la
xarxa existent i per a la seva reconnexió posterior.
1,00

1.952,00

1.952,00

82,90

6,30

522,27

82,90

4,70

389,63

82,90

19,54

1.619,87

82,90

8,00

663,20

Total

15639,83

Transport de residus de construcció o demolició a
instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 tones i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics. S'inclou: Disposició dels mitans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport i
descàrrega de les terres o runa a l'abocador autoritzat
més proper, retirada de la maquinària i neteja de la zona
de treball. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat 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.
G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció no
inclòs, 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)
G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals
G2R24200 m3 Taxa abocador autoritzat de runes procedent d'enderroc de
murs existents, d'enderrocs de vials i procés constructiu
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Obra
Carrer
Activitat
NUM.

01. Pressupost. Urbanització Carrer Calvari
02
Carrer Calvari. Juneda
02
Pavimentació vials
UA

DESCRIPCIÓ

m

Vorada de 15x25x100cm, Model T2 (Tuberias y
prefabricados Palau SA) o similar, de peces prefabricades
de formigó, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment colꞏlocada

MEDICIÓ

PREU

IMPORT

167,19

20,31

3395,63

166,80

24,80

4136,64

4,40

110,45

485,98

307,50

32,00

9840,00

561,97

32,40

18207,83

296,40

0,76

224,16

20,00

101,00

2020,00

96,00

7245,41

m
Vorada remontable 37x25x60cm, Model ICS 37 (Tuberias y
prefabricados Palau SA) o similar, de peces prefabricades
de formigó, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment colꞏlocada

G975U020

m

Vorada remontable 37x25x20cm, Model ICS 37 ESQ/DRE
(Tuberias y prefabricados Palau SA) o similar, de peces
prefabricades de formigó, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment colꞏlocada

m

Subministrament i colꞏlocació de Rigola prefabricada de
formigó Model doble capa 300x300x80 BLANCA, (Tuberias
y prefabricados Palau SA) o similar, inclosa excavació,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients, totalment
colꞏlocada

m2 Subministre i colꞏlocació de paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, colꞏlocat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.

ml

Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, de
15 cm d'amplària, realitzada amb una mescla de pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització.

ml

Subministrament i colꞏlocació de vorada remontable per
pas de vianants, amb Placa central I Peça cantonada
esquerra/dretagual vianants , inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment
colꞏlocada

m3

Base per a paviment de formigó, de 10 cm de gruix,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, HNE-15 / B / 40, abocada des de camió amb
estesa i compactat manual, acabat reglejat
75,47
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u

Subministre i colꞏlocació d'escocell de 100x100 cm i 25 cm
de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de
910x80x20 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb
morter de ciment, calç i sorra de marbre i colꞏlocat sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió. La partida inclou el
reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100
g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb
paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú
EPDM de color de 3 cm de gruix. Partida totalment acabada
segons especificacions de la D.F.
4,00

48,00

192,00

Total

45747,65

01. Pressupost. Urbanització Carrer Calvari
02
Carrer La Dula. Vilanova de la Barca.
03
Instalacions de vials

Obra
Carrer
Activitat
NUM.

UA

DESCRIPCIÓ

FD5J4F08

u

Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de
formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de mides
interiors, per a recollida d'aigües pluvials, colꞏlocat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm
d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe
C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies
de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i
antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus,
enrasada al paviment. Totalment instalꞏlat i connexionat
a la xarxa general de desguàs.

MEDICIÓ

PREU

IMPORT

12,00

83,97

1007,64

21,60

78,79

1701,86

Treballs necessaris per conexio d'embornal a la xarxa
general de desguas, el preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament, la
disposició en obra dels elements, l'excavació i el reblert
ml principal.

Total

2709,50

01. Pressupost. Urbanització Carrer Calvari
02
Carrer La Dula. Vilanova de la Barca.
04
Varis

Obra
Carrer
Activitat
NUM.

UA

PAX001

u

Partida per a la Seguretat i Salut de l'obra.

u

Partida per a mobiliari urbà

u

Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per
mitjans mecànics i plantació d'arbre, subministrat en
contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra vegetal
seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats,
formació d'escocell, colꞏlocació d'aspre i primer reg.
Inclosa la instalꞏlació d'un sistema de reg.

DESCRIPCIÓ

MEDICIÓ

Miquel Simó i Andreu. Arquitecte Tècnic.

PREU

IMPORT

2,00

21,35

42,70

1,00

687,12

687,12

1,00

350,00

350,00

4,00

125,00

500,00
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ut

Suministre i colꞏlocació d'arbrat, de 12-14 cm de diametre.
4,00

75,00

Total

300,00

1879,82

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOLS
01
02
03
04

Enderrocs, arrencades, repicats i desmuntatges i
Pavimentació vials
Instalacions de vials
Varis

PEM

15639,83
45747,65
2709,50
1879,82

65976,80

D.G.E.
B.I
IVA

13%
6%

8.576,98 €
3.958,61 €

21%

16487,60

PEC

94.999,99 €
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7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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8. PLEC DE CONDICIONS
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8.1

Plec de condicions econòmiques

A1.- Com a base fonamental s’estableix el principi de que el contractista ha de rebre el
import de tots els treballs executats, sempre que aquests s’hagin realitzat segons el
projecte, Condicions generals i particulars en la construcció de l’obra contractada.
A2.- Dels preus.
A2.1 .- Preus unitaris: El contractista presentarà preus unitaris de totes les partides
que figurin en l’Estat d’amidaments que se li entregarà. Els preus unitaris que es
presentin tindran valor contractual i s’aplicaran a les possibles variacions que puguin
produir-se.
A2.2 .- Fins on arriben els preus unitaris: el pressupost s’entén comprensiu a la totalitat
de l’obra, instal·lació o subministra i portarà implicat el import dels treballs auxiliars
(bastides, transports, elevació de materials, neteja, força motriu, aigua i altres com la
imposició fiscal càrregues laborals).
A3 .- De la valoració i abonament dels treballs.
A3.1 .- Forma d’abonament de les obres executades: Excepte el que repercuteix en el
Plec de Condicions Particulars, o s’expressi en la contracta. Les obres s’abonaran
contra certificació mensuals, prèviament aprovades per la Direcció Facultativa.
A3.2 .- Millora d’obres lliurament executades: quan el contractista hagi fet servir
material de més complicada elaboració o qualitat que l’assenyalat en el projecte, no
tindrà dret més que a l’abonament del que pogués correspondre en el cas de construir
l’Obra subjecte a la projectada i contractada.
A3.3 .- Liquidació final: Acabades les obres es procedirà a fer la liquidació final, que
constarà dels amidament i valoracions de totes les unitats que constitueixin les obres.
A4 .- De les indemnitzacions, multes i assegurances.
A4.1 .- Per demora d’entrega de l’obra: Es fixarà en el contracte particular.
A4.2 .- Per demora de pagament i per danys causats per força major. Es fixaran en la
Contracta Particular.
A4.3 .- Assegurança de les obres: el Contractista estarà obligat a assegurar l’obra
contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins la recepció definitiva. en
les obres de reforma, Ampliació o reparació, es fixà prèviament la porció d’edifici a
assegurar, així com la seva quantia.
Els riscos assegurats i les condicions de Segur, el posarà el contractista en
coneixement del propietari.
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8.2

Plec de condicions jurídiques

A1 .- Contracte: El contracte es realitzarà mitjançant els criteris establerts en la
licitació.
A2 .- Responsabilitats:
A2.1 .- Responsabilitat total del contractista: El contractista es responsable de
l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte, i en els
documents que composen el projecte.
A2.2 .- Accidents en el treball: El contractista s’atendrà al que disposa en aquest
aspecte en la legislació vigent, essent en tot cas únic responsable del seu
incompliment i sense que per cap concepte pugui estar afectada la propietat. El
Contractista està obligat a aportar totes les mesures de seguretat que siguin
necessàries, per evitar accidents a treballadors i vianants, en tots els llocs perillosos
de l’obra.
A3 .- Rescissió de contracte: Seran causes de rescissió de contracte:
a) Cas de ruïna o mort del contractista,
b) Per incompliment del contractista de les condicions estipulades en aquests plec.
c) Morositat en l’execució i falta d’observança en les ordres rebudes i la
insubordinació.
Clàusula final: Els documents de projecte, el conjunt de les normes i condicions que
figuren en el present Plec de Condicions i també les que d’acord amb aquest, siguin
d’aplicació en el “Plec General de Condicions Varies de l’edificació”, constitueix la base
del contracte que determina i regula les obligacions i drets de ambdues parts, les quals
s’obliguen a dirigir totes les divergències que fins el seu total compliment poguessin
sortir.
Tots els materials que es facin servir a obra, i la seva execució, compliran les Normes,
ordres i
lleis, que siguin vigents i d’obligatòria observança.
8.3

Plec de condicions tècniques

A. La Direcció Facultativa
A1 .- Ordenarà i dirigirà l’execució de les obres i instal·lacions, procurant un control
pràctic i organitzat els treballs d’acord amb el projecte i les normes i regles de la bona
construcció.
A2 .- Inspeccionarà els materials a fer servir, les dosificacions i mescles, exigirà les
proves, anàlisis necessaris i documents precisos per la seva acceptació.
A3 .- Controlarà les instal·lacions provisionals, el mitjans auxiliars de la construcció i
els sistemes de protecció, exigint el compliment de les disposicions vigents sobre
seguretat en el treball.
A4 .- Mesurarà les unitats d’obra executades i confeccionarà les relacions valorades
de les mateixes, d’acord amb les establertes en el projecte, així com les relacions
quantitatives del materials a fer servir a l’obra.
Miquel Simó i Andreu. Arquitecte Tècnic.
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A5 .- Ordenarà l’elaboració i posarà en obra de cadascuna de les unitats, comprovant
les dimensions i correcte disposició dels elements constructius.
B. El Contractista
B1 .- És la persona física o jurídica que contacte amb el promotor l’execució material
de les obres o una part d’elles, encara que dintre la part contractada s’acordi fer alguns
treballs en règim d’administració per personal i responsabilitat del contractista.
B2 .- Les condicions facultatives que figuren en aquest Plec, obliguen igualment a les
obres que es facin per contracte, i les que pogués decidir la propietat que es realitzin
amb el règim d’administració.
B3 .- El contractista ha de proporcionar totes les bastides, encofrats, puntals, eines,
maquinària, etc., necessaris per la realització d’aquestes obres, i tot això en disposició
de fer-ho servir en qualsevol moment i en condicions de seguretat.
B4 .- Es l’únic responsable de l’execució de les obres que ha contractat. No tenint dret
a cap indemnització pels errors que puguin tenir durant la construcció, essent al seu
càrrec i independent de la inspecció de la Direcció Facultativa.
B5 .- Es responsable davant els tribunals dels accidents per inexperiència o descuit
sobrevingut, tant a la construcció com a les bastides, cenyint-se en tot cas a les
disposicions de Policia Urbana i lleis comuns sobre la matèria.
B6 .- Està obligat a tenir assegurat en tot moment el valor de les obres que tingui
executades, i estar al corrent del pagament de les primes d’assegurances, sempre i
quan no s’hagi fet algun altre pacte concret amb el promotor.
B7 .- Queda obligat el compliment dels preceptes relatius al contracte del treball i
remuneració del personal segons conveni en vigor, i exacte registre del personal a la
seguretat social i mútua accidents, portant al dia el pagament d’aquest conceptes.
B8 .- Observarà rigorosament tot el que observa el vigent “reglamento de seguridad e
higiene del trabajo en la industria de la construccions”, i exacte registre del personal a
la seguretat social i mútua accidents, portant al dia el pagament d’aquest conceptes.
B9 .- Té l’obligació d’executar acuradament totes les obres i complir totes les
condicions estipulades, i quantes normes li siguin donades per la direcció facultativa,
entenent que s’ha de lliurar completament acabades totes les obres que afectin el
compromís.
B10 .- Si a criteri de la Direcció Facultativa hi hagués alguna part de l’obra mal
executada, el contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i tornar-la a fer quantes
vegades siguin necessàries fins que quedi a satisfacció de la Direcció Facultativa, i no
donaran aquests augments de treball, dret a demanar indemnització de cap mena.
B11 .- Correran al seu càrrec els costos de la guarderia de l’obra fins la recepció
definitiva de la mateixa.
B12 .- Si ocasionés algun desperfecte a les propietats veïnes, tindrà que restaurar-les i
indemnitzar-les pel seu compte, deixant-les en l’estat en que les va trobar a l’inici de
l’edificació, tant si ni hagués seguit estrictament les instruccions rebudes, o si en
circumstàncies imprevistes no hagués actuat d’acord amb el previst en l’organització
dels treballs o en les normes de la bona construcció.
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B13 .- Tindrà que comunicar a la Direcció Facultativa, el dia de començament de
l’obra, a fi de que sigui comunicat aquest fet amb 10 dies d’antelació al Col·legi Oficial
d’Arquitectes i obtenir, d’aquesta forma el Llibre d’Ordres i Visites.
B14 .- Tindrà almenys un encarregat portant l’obra, considerant com a tal, el
treballador que tenint els coneixements necessaris pel comandament que exerceix, i
sota les ordres directes del cap d’obra, si hi fos, i del contrari sota la seva pròpia i
absoluta responsabilitat, adopta les mesures oportunes respecte l’ordenament i formes
d’executar les obres, i compti amb els coneixements suficients per la realització de les
ordres que rebi de la Direcció Facultativa, essent responsable del manteniment de la
disciplina de les obres al seu càrrec. L’encarregat firmarà la assabenta’t de les obres
que per escrit constin en el llibre d’ordres de la Direcció Facultativa.
C. Interpretació del Projecte
C1 .- Correspon exclusivament a la Direcció Facultativa de interpretació del Projecte, i
la conseqüent expedició d’ordres complementàries, pràctiques o escrites, per al
desenvolupament del mateix.
C2 .- La Direcció Facultativa podrà ordenar abans de la realització de les ordres, les
modificacions de detall de projecte que cregui oportunes, sempre que no alterin les
línies generals d’aquell, degut a les eventualitats aparegudes durant la realització del
treball o per millores que es cregui convenient introduir.
C3 .- Correspon també a la Direcció Facultativa apreciar les circumstàncies en les que,
a instàncies del contractista, puguin proposar-se la substitució de matèries de difícil
adquisició per altres de utilització similar, encara que siguin de diferent qualitat i
naturalesa, i fixar l’alteració de preus unitaris que s’estimi raonable.
C4 .- El contractista no podrà alterar cap part del projecte sense autorització escrita de
la Direcció Facultativa.
C5 .- El contractista tindrà a l’obra, en tot moment, un llibre denominat d’Ordres i
Assistència amb les seves fulles triplicades i segellades pel col·legi d’Arquitectes que
hagués diligenciat, que serà el mateix que hagi estès el visat tècnic corresponent, i una
col·lecció de plànols i plec de condicions.
C6 .- El Llibre d’Ordres estarà en tot moment a l’obra a disposició de la Direcció
Facultativa, a on podrà consignar quan ho cregui oportú, les ordres que vulgui
comunicar al contractista i les observacions que hagin de quedar escrites. L’encarregat
o contractista, firmaran a continuació de cadascuna de les disposicions la assabenta’t
del seu contingut i la data en que ho fa, obligant-se al seu compliment si no reclama
per escrit davant de la Direcció Facultativa dintre de les 48 hores següents.
8.4

Plec de condicions tècniques particulars

B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas
que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de
formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la
densitat total sigui <=1,1 g/cm
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes
característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o
es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
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- 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 la EHE, per tal de comprovar el
compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel
curat.
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0311010,B0312500,B031ZPAQ,B0312020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament
d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director
d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes
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Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en
quantitats superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del
formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I,
fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE
EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’
exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha
de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas,
puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat,
s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali –
carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┐
│
│
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
│
│ Límits
│─────────────────────────────────────────────────────────────────
──│
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│
│ 4 mm │ 2 mm │ 1 mm │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│
──────────│
│Superior│ 0 │ 4 │ 16 │ 40 │ 70 │ 77 │ (1) │
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│
──────────│
│Inferior│ 15 │ 38 │ 60 │ 82 │ 94 │ 100 │ 100 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ 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.
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El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms,
o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i
la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al
que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert
per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids.
Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les
següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l’àrid subministrat.
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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 Funció:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva
93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids
que no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per
tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la
EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un
certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori
de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment
de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
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La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder
ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es
considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al
plec de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de
les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomí tiques que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder
acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de
la presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la
seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que
les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural.
B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0331Q10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d’ una planta
legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els
següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director
d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa
o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
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El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms,
o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I,
fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que
les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la
peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb
la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
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- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït
(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el
segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L’índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE
EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 17441(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):
Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha
de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas,
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puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat,
s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali –
carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en
quantitats superiors a les contemplades a la EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge
d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF
segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la
proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l’orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres granulars
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d’evacuació. Aquesta
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al
terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les
condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25
mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a
més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de
filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al
2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat
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-IC: Drenaje
superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les
següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha 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 Funció:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han
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de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva
93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids
que no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació
que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si
el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per
tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la
EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un
certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori
de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment
de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder
ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- 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 per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
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- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada
2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació
del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids
naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d’identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec.
Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions
aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material
corresponent en l’execució del reblert.
B037 - TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0372000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, resistents i de
granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica apreciable sota les
condicions possibles més desfavorables.
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No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’ altres capes de
ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes
que puguin afectar la durabilitat de la capa .
TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza com a capa de
ferm . Els materials que el formin procediran de graver es o dipòsits naturals, sòls naturals o de mes cla
d’ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
┌────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Tamisatge ponderal acumulat (%) │
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │
│ 933-2 (mm) │
ZN40 ZN25 ZN20
│
│────────────│───────────────────────────────────│
│ 50 │
100
--│
│ 40 │
80-95 100
-│
│ 25 │
60-90 75-95 100
│
│ 20 │
54-84 65-90 80-100 │
│
8 │
35-63 40-68 45-75
│
│
4 │
22-46 27-51 32-61
│
│
2 │
15-35 20-40 25-50
│
│ 0,500 │
7-23 7-26 10-32
│
│ 0,250 │
4-18 4-20 5-24
│
│ 0.063 │
0-9
0-11 0-11
│
└────────────────────────────────────────────────┘
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel
tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 30
Plasticitat (UNE 103104):
- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de
cantera o de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una
planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà
utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts
de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins
d'un dels fusos següents:
┌────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Tamisatge ponderal acumulat (%) │
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │
│ 933-2 (mm) │
ZA25 ZA20 ZAD20 │
│────────────│───────────────────────────────────│
│ 40 │
100
--│
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│ 25 │
75-100 100
100
│
│ 20 │
65-90 75-100 65-100 │
│
8 │
40-63 45-73 30-58
│
│
4 │
26-45 31-54 14-37
│
│
2 │
15-32 20-40 0-15
│
│ 0,500 │
7-21 9-24 0-6
│
│ 0,250 │
4-16 5-18 0-4
│
│ 0,063 │
0-9
0-9
0-2
│
└────────────────────────────────────────────────┘
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel
tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130): < 2
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111): < 2%
- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d’asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5 %
- A la resta: < 1%
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
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.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d’identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el
volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera
que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la
unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius.
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d’identificació del material:
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material
corresponent.
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401,B051U012.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva la
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de períodes
definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’ Ordre
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de
crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│ CEM I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│ CEM II/A-S │
│
│ CEM II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice │ CEM II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│ CEM II/A-P │
│
│ CEM II/B-P │
│
│ CEM II/A-Q │
│
│ CEM II/B-Q │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│ CEM II/A-V │
│ volants
│ CEM II/B-V │
│
│ 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 │
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│ calcari
│ CEM II/B-L │
│
│ CEM II/A-LL │
│
│ CEM II/B-LL │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland mixt
│ CEM II/A-M │
│
│ CEM II/B-M │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│ CEM III/A │
│ forn alt
│ CEM III/B │
│
│ CEM III/C │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│ CEM IV/A │
│
│ CEM IV/B │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A │
│
│ CEM V/B │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats
a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN
197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab ilitat
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs
de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la
norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la
norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i
addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│
I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│ II/A-S │
│
│ II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice │ II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│ II/A-P │
│
│ II/B-P │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│ II/A-V │
│ volants
│ II/B-V │
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│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│ III/A │
│ forn alt
│ III/B │
│
│ III/C │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│ IV/A
│
│
│ IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí miques i de
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN
197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempè
rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
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:
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- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació
com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els
components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior
de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer
també a l’albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- 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)
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- 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 de 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 de identificació i, si es el cas, d’assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà
compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de
Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del
fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació
precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre 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’ú s 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’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre
per 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’ú s 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 rep etiran els
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra.
S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
satisfactoris.
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C,B064500C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret
697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord
amb les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com
a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment
que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no
han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del
ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons
l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un
distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j
dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t:
edat del formigó en dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència
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i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM
32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/BW, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE
80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable
ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
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- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Assentament con │
Condicions
│
│ d’Abrams(mm) │
d’ús
│
│------------------------------------------------------------│
│ 130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec
│
│ H >= 160
│ - Formigó bombejat, submergit o
│
│
│ abocat sota aigua amb tub tremie │
│ H >= 180
│ - Formigó submergit, abocat sota
│
│
│ fluid estabilitzador amb tub tremie │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el
procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
┌──────────────────────────┐
│ Grandària │ Contingut │
│ màxima del │ mínim de │
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│
│------------------------- │
│
32
│ 350 │
│
25
│ 370 │
│
20
│ 385 │
│
16
│ 400 │
└──────────────────────────┘
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el
procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3,
inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
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Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest
cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com
a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
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- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per
a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3
pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a
l’assaig de penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix
de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la
norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió,
segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions
de subministrament.
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2;
Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2;
Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que
s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es
faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant
el valor de la resistència caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00
metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat
una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
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- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie
es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28
dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no
s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest
formigó. En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions
necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el
subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric
(UNE EN 933-1)
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es
prendrà d’amassades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l’altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una
de les N pastades controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
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- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un
control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central
d’obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó
preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó,
s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el
formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del
interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la
pastada més baixa trobada a la sèrie.
S’acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada
que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
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Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre
cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els
corresponents assaigs d’informació.
- Assaigs d’informació:
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE
83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà
segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del
lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana
de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió
i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en
qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un
coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula
de treball, es rebutjarà el camió controlat.
B0A - FERRETERIA
B0A2 - TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A216SG.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) amb
filferros d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- De torsió simple
- De torsió triple
- 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 filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats també han de
complir les de les normes UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son plastificats les de la UNE 37-732.
Protecció de galvanització (UNE 37506): Ha de complir
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies:
- Pas de malla: ± 7%
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE:
Toleràncies:
- Pas de malla:
- Malla de 40 mm: ± 3,0 mm
- Malla de 50 mm: ± 3,5 mm
- Malla de 60 mm: ± 4,0 mm
- Alçària de la tela:
- Malla de 40 mm: ± 30 mm
- Malla de 50 mm: ± 40 mm
- Malla de 60 mm: ± 50 mm
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 TORSIÓ SIMPLE:
* UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos. Enrejado simple
torsión.
ALTRES TELES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
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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 la 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 d’espessor. 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 especificades.
Si s’observen irregularitats en les característiques geomè triques 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 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6AZA164,B6AZ3134.
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.
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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
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS
B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B985Z600.
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
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- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada
pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d’absorció d’aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d’absorció d’aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç -desglaç; cap
valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d’aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
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- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta
per a l’ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta
per a l’ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació
de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9F15202,B9F15200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada
pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva
estructura principal i en la seva capa superficial.
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
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RAJOLES:
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior
a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm
Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
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- 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.
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la
mencionada data
- Identificació d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN
1338 per als llambordins:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma:
- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
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Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
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 prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos
de ensayo.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 - SENYALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM11102.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.
S'han considerat els elements següents:
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat,
recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora.
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada
per la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°.
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de
Circulación”.
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a
suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE
135314.
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE
135313.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
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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 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.
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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
galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa.
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante
làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante.
Pinturas. Características y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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.
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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.
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBMZ1A20.
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.
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:
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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, 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.

Miquel Simó i Andreu. Arquitecte Tècnic.

Plaça St. Joan número 17 5e 1ª. 25007. Lleida. Tel (973) 72 74 27. Fax (973) 72 74 28. email: m.simo@caatlleida.net

PROJECTE REDUÏT DE L’ARRANJAMENT DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER ANSELM CLAVÉ
Juneda
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.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:
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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.
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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)
- 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.

Miquel Simó i Andreu. Arquitecte Tècnic.

Plaça St. Joan número 17 5e 1ª. 25007. Lleida. Tel (973) 72 74 27. Fax (973) 72 74 28. email: m.simo@caatlleida.net

PROJECTE REDUÏT DE L’ARRANJAMENT DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER ANSELM CLAVÉ
Juneda
D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060P021,D060M022.
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:
- 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).
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D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701821.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de
qualitat del fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F216 - ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F216R243,F2168631.
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:
- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma
- Daus de formigó, amb martell picador
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinà ria i les eines adients.
En acabar l’enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus per
observar les lesions que hagin sorgit.
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o
d’edificacions i elements aliens a l’enderroc.
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal d'evitar-ne
l’esfondrament.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les condicions
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2194XB5,F2194JK5,F2191305.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els
aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
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m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F221C420.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a esplanació del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s’han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té
un assaig SPT > 50 sense rebot.
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.
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Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa
ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencar-se, que té un
assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de rampa o d’altres
condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin l’excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa o d’altres
condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la càrrega de terres i és
necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, arrels, runa,
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel
procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de
plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que
s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de
quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de problema de
maniobra de màquines o camions.
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una profunditat
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de
màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la
mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un
abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre
els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

Miquel Simó i Andreu. Arquitecte Tècnic.

Plaça St. Joan número 17 5e 1ª. 25007. Lleida. Tel (973) 72 74 27. Fax (973) 72 74 28. email: m.simo@caatlleida.net

PROJECTE REDUÏT DE L’ARRANJAMENT DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER ANSELM CLAVÉ
Juneda
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés
aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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 DBSE-C.
F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2261C0F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que
permeten la utilització de maquinà ria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres
superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
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- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el
fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75
Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgà
nica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del
PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d’excavació o d’aportació, i a més,
també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que
compleixin les prescripcions del PG3.
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l’altura inicial de la
mostra al realitzar l’ assaig segons NLT 254 i pressió d’assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en
fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al
seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions
climàtiques i de nivells freàtics.
S’hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig Pró ctor de
referència compresa entre el 1 i el 3%.
L’ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així , per a qualsevol zona del
terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior
al 1%, s’hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d’ obra per a autoritzar el seu ús.
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions nomé s es podran utilitzar terres adequades o
seleccionades.
No s’han d’utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els
mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors
a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
Pendent transversal de cada tongada: 4%
TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Grau de compactació: >= 95% PM
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3%
CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Planor: ± 20 mm/m
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que
ha estat buidada en l’esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material
inadequat. L’espessor mínim serà d’1 m.
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El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.
En els fonaments, s’utilitzaran sò ls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de
drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l’índex
CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut d’aquesta
substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En terraplens de més de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 2% de matèria
orgànica; per a un contingut superior, s’haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d’obra.
Gruix: >= 1 m
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.
En el nucli, s’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l’í ndex CBR, corresponent a
les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de
resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es
justifiqui el seu ús mitjanç ant un estudi especial.
L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’article 330.4.4 del PG-3.
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l’assaig segons
UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi
les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les
caracterí stiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions
climàtiques.
S’hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el
contingut en aquesta substància haurà d’estar entre:
- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i
impermeabilització
Si es superés el 20%, no s’utilitzarien en cap zona del replè.
En terraplens de menys de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 5% de
matèria orgànica per a la zona del nucli.
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i
amb un gruix de 2 tongades com a mínim.
En la coronació, s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sem pre que la seva capacitat de suport sigui
l’adient per a l’esplanada prevista, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de
posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).
No s’han d’utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o
tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides.
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de mé s del 2% en sulfats
solubles, la coronació hauria d’evitar la filtració d’aigua cap a la resta de terraplè.
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut d’aquesta
substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topogràfiques.
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l’escarificació la definirà
el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el
menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s’utilitzin proteccions.
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En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mí nim
necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de
terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotè xtils per facilitar la posada en
obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat
a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense
perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes
que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la
maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT,
considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació , un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l’apilament, o a les tongades, sense
que es formin embassaments, i fins a obtenir un mí nim del 95% de la humitat òptima de l’assaig PM.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de
materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar
afegint la tongada següent mé s seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibració.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels
resultats del assaigs realitzats a l’obra.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua
reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d’ aigua, argiles expandides, turbes, etc.),
s’han de sanejar d’acord amb les instruccions de la DF.
S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en
l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran
les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.
El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmagatzemar i d’utilitzar de forma que s’eviti la seva
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte
amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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* 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:
El control d’execució inclou les operacions següents:
- Preparació de la base sobre la que s’assentarà el terraplè.
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades
d’execució i control de la temperatura ambient.
- Humectació o dessecació d’una tongada.
- Control de compactació d’una tongada.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i
no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de
compactació exigit, els assaigs de control s’han de realitzar en la zona del terraplè
estructural.
S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de
densitat i humitat han d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l’execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la
base d’assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual
té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials
com per a l’estesa.
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en
el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un
inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de
complir les limitacions establertes al plec de condicions.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la
mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d’estar dins dels valors d’ acceptació, i el
30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les
establertes en el Projecte o per la DF.
En cas d’incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per
recompactació o substitució del material. En general, s’ha de treballar sobre tota la
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’han d’intensificar el doble
sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la
seva obligació serà reparar sense cost els errors que s’hagin produït.
F25 - GESTIÓ DE RESIDUS
F251 - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F251A240.
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:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament
de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar
el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
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.
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.
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R300J0.
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:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o
demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que
tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre
el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
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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.
F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
F6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES
F6A1 - REIXATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F6A19400.
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:
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- 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:
- 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 a l 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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
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:
- 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:
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 referè ncia 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.
F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F921 - SUBBASES DE TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F921201F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una
planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà
utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de
compactació.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75
modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de
casos
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi
ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la
partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació
també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, si es
considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t alteracions en la
seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no
superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per aconseguir la
densitat prescrita a l’apartat anterior.
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els
medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
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No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions
de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’
admissible.
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’
amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’
execució.
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un
camió carregat sobre ella.
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de
les tongades d’execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat insitu.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació de la
placa es determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de
l’existència de ruptura de peralt; comprovació de l’amplada de la capa; revisió dels
cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de
densitat i humitat han d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de
prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del
material.
Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la
mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació
o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs
de comprovació de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes
corregides.
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p
er sí mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega
complirà les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es
recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i
de regularitat superficial.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i
de regularitat superficial.
F93 - BASES
F936 - BASES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9365G21.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració
mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
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- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del
gruix de la base i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han
d'estar plens de poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de
retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
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).
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F985160A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT.
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’ estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el
paviment de la vorera per la part alta.
Els extrems del gual han d’ estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó , ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a
tota l’amplària de les peces.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir
una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites
de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
F9A - PAVIMENTS GRANULARS
F9A2 - PAVIMENTS DE MATERIAL DE PEDRERA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9A23510.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb materials de pedrera.
S'han considerat els materials següents:
- Paviment de tot-u artificial
- Paviment de rebuig de pedrera
- Paviment de granulat
- Segellat de paviment de granulat, amb sorra natural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments granulars:
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
En el segellat de paviment granular:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Humectació de la capa de granulat gros
- Aportació de material
- Estesa, humectació i compactació de cada tongada
- Compactació del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS GRANULARS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi
ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la
partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
PAVIMENTS DE TOT-U:
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat“ , segons la norma NLT-108/72,
s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació
també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la
seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
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
medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions
de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari
tornant a compactar i allisar.
PAVIMENTS GRANULARS:
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix
comprès entre 10 i 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.
SEGELLAT AMB SORRA NATURAL:
Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que reompli els buits
que han quedat.
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La dotació de sorra s'ha d'estendre en 3 fases: a la primera s'aporta el 50%; la segona ha de ser
lleugerament inferior al 50%; i l'última amb la sorra restant. Després de cadascuna d'elles cal humidificar i
compactar fins la penetració del material.
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.
PAVIMENTS GRANULARS:
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9F15212,F9F15211.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova

Miquel Simó i Andreu. Arquitecte Tècnic.

Plaça St. Joan número 17 5e 1ª. 25007. Lleida. Tel (973) 72 74 27. Fax (973) 72 74 28. email: m.simo@caatlleida.net

PROJECTE REDUÏT DE L’ARRANJAMENT DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER ANSELM CLAVÉ
Juneda
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l’excés.
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents
en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauràn de respectar els junts prò pis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres
defectes superficials.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
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
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m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB11111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de
la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi
un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
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.
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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.
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBBZ2320.
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:
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- 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:
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
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CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
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 per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 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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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G219U100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els
aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
G2R - GESTIÓ DE RESIDUS
G2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R24200.
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 cerà mics 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.
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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 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.
G2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2RA7LP0.
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.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar
el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
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.
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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9. ESTUDI BÁSIC DE SEGURETAT I SALUT
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ".
INTRODUCCIÓ.
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professional les, facilitant el seu
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. El
Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació
d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es
produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure
el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament
els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats del s coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció
de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de
prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
 Evitar riscos.
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
 Combatre els riscos a l'origen.
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap Perill.
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització
i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en
el treball.
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Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
Donar les degudes instruccions als treballadors En conseqüència i per tal de donar
compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997,
durant l'execució de l'obra es vetllarà per:
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
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge
i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies
perilloses.
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà
de dedicar a les diferents feines o fases del treball.
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra L'empresari tindrà en consideració les capacitats
professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar
les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin
alternatives preventives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit
de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus
treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada
treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a
terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els
treballadors han de:

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
 Utilitzar adequadament els mitjans equips de protecció facilitats per el contractista.
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treballInformar d'immediat al seu cap
superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de
qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels
treballadors.
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures
i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.
IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
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Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes
a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.
4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997).
Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l'entorn del lloc de treball Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi
un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats
5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ.
 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives enfront de les individuals.
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball.
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)
Mesures de protecció col·lectiva.
1 Evitar riscos.
2 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra.
3 Senyalització de les zones de perill.
4 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de
l'obra com en relació amb els vials exteriors.
5 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
6 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
7 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
8 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
9 Fonamentar correctament la maquinària d'obra.
10 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, de limitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
11 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
12 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
13 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
existents (subsòl, edificacions veïnes).
14 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles
de protecció de les rases.
15 Utilització de paviments antilliscants.
16 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
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17 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials.
18 Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
19 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
20 Ús ales de mà, plataformes de treball i bastides homologades.
22 Col·locació de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
21 Ús d’escapció de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
23 Instal·lació de serveis sanitaris Mesures de protecció individual.
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules.
Utilització de calçat de seguretat.
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de
protecció .col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectarhi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.
 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.
 Utilització de mandils.
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un
operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de
subministrament d'aire.
Mesures de protecció a tercers;.
 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa.
 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb
els vials exteriors.
 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes.
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
PRIMERS AUXILIS.
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

NORMATIVA APLICABLE.
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de
normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web
de l'OCT.
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PAVIMENTS
Introducció.
Definició:
Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats
mecàniques i/o aspecte.
Tipus de paviments:






asfàltic: revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de distinta
granulometrIa i tractament asfàltic.
formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial
(remolinat, reglat, etc.).
peces rígides: revestiment de terres amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels
següents materials : pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc.
Es poden col·locar de diferents formes:
sobre una base de sorra compactada.
sobre una base rígida de formigó.
sobre una estructura auxiliar.
terra i àrids: terres formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc.

Observacions generals:
Per a la construcció dels paviments es seguirà el següent procediment :




Preparació del terreny.
Execució de subbases i bases, en cas necessari.
Col·locació o execució del propi paviment.

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques
perimetrals de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les
instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon i
electricitat.
Riscos detectables més comuns
 Caiguda de persones al buit
 Caiguda de persones al mateix nivell
 Caiguda de persones a diferent nivell
 Caiguda d'objectes sobre persones
 Cops contra objectes
 Talls pel maneig d'objectes i eines manuals
 Dermatitis per contactes amb el ciment
 Partícules als ulls
 Talls per utilització de màquines-eina
 Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents
 Sobreesforços
 Electrocució
 Atrapaments pels aparells d'elevació i transport
 Els derivats de l'ús de medis auxiliars
 Altres
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Normes o mesures preventives
 Els forats existents en el terra, es protegiran per a evitar caigudes.
 Els forats d'una vertical, seran destapats per al plomat corresponent, després del qual es
començarà el tancament definitiu del forat, en prevenció de riscos per manca
generalitzada o parcial de proteccions en el terra.
 Els grans forats, es cobriran amb una xarxa horitzontal instal.lada alternativament cada
dues plantes.
 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans forats fins estar
acabats en tota la seva alçada els ampits de tancament dels dos forjats que cada tros de
xarxa protegeix.
 Els forats restaran constantment protegits amb les proteccions instal.lades en la fase
d'estructura, posant-se noves proteccions si estiguessin deteriorades.
 S'esglaonaran les rampes d'escala de forma provisional amb graons de dimensions:
Amplada: mínima 90 cm.
Estesa: més gran de 23 cm.
Davanter: menor de 20 cm.
 Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de
90cm., d'alçada formada per passamà, llistó intermedi i entornpeu de 15 cm.
 S'establiran cables de seguretat lligats entre els pilars en els quals enganxar el mosquetó
del cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig i instal.lació de mires.
 S'instal.larà en les zones amb perill de caiguda des d'alçada, senyals de «perill de
caiguda des d'alçada» i d’obligatori utilitzar el cinturó de seguretat".
 Totes les zones en les quals s'hagi de treballar estaran suficientment il.luminades.
D'utilitzar-se portàtils estaran alimentades a 24 V., en prevenció de risc elèctric.
 Les zones de treball es netejaran cada dia de deixalles, per tal d'evitar acumulacions
innecessàries.
 A les zones de treball s’accedirà sempre de forma segura. Es prohibeix els «ponts d'un
tauló".
 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal.lació en les plantes,
en prevenció del risc de caiguda al buit.
 El material ceràmic es pujarà a les plantes sense trencar els fleixos amb els que el
subministra el fabricant, per tal d'evitar el risc de caiguda de càrrega.
 El maó o bloc no subjecte s'elevarà apilat endreçadament a l'interior de plataformes,
vigilant que no puguin caure peces per desplom durant el transport.
 La ceràmica o bloc paletitzat transportada amb grua, es dirigirà mitjançant extrems lligats
a la base de la plataforma d'elevació, mai directament amb les mans, en prevenció de
cops, atrapament o caigudes al buit per pèndul de la càrrega.
 Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran únicament en el
tram necessari per a introduir la càrrega de maons o blocs en un determinat lloc, posantse de nou en el temps mort entre recepcions de càrrega.
 Es prohibeix de concentrar la càrrega de maons o blocs en un determinat lloc, posant-se
de nou en el temps mort entre recepcions de càrrega.
 Es prohibeix de concentrar la càrrega de maons o blocs sobre obertures. La replega de
palets, es realitzarà pròxima a cada pilar per tal d'evitar les sobrecàrregues de la
estructura en els llocs de menor resistència.
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 S'instal.laran cables de seguretat entorn dels pilars propers a la façana per a ancorar a
ells els mosquetons dels cinturons de seguretat, durant les operacions d'ajuda a la
descàrrega de càrregues entre plantes.
 Les deixalles es trauran diàriament mitjançant trompes d’evacuació muntades a tal
efecte, per tal d'evitar el risc de trepitjades sobre materials.
 Les deixalles s'amuntegaran en llocs propers a un pilar determinat, es politjaran a una
plataforma elevatòria evitant copar la seva capacitat i es descendiran per al seu
abocament mitjançant grua.
 Es prohibeix llençar deixalles directament per obertures de façanes, forats o patis.
 Es prohibeix pujar testeres de gran superfície sota règim de vents forts.
 Es prohibeix treballar al costat de paraments fets de nou, abans de transcorregudes 48
hores, si existeix règim de vents forts sobre ells.
 Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de sostres si abans no s'ha
posat una protecció sòlida envers possibles caigudes al buit formada per peus drets i
travessers horitzontals.
 Es prohibeix saltar del sostre a les bastides penjades o a l’inrevés.
Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:


Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.
7 RD 1627/1997)
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:








Senyal de perill indefinit.
Senyal del pendent de la rampa.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal de pas preferent.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat:










Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de perill en general.
Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
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Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7
RD 1627/1997)
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:

-

Treballs d'excavació i transport mecànics (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).
Botes d'aigua de seguretat.
Impermeable.

-

Treballs auxiliars (operaris):
Cascos.
Pantalla facial.
Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
Guants de lona i cuiro (tipus americà).
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.
Protecció auditiva (auriculars o taps).
Canelleres.
Armilla d’alta visibilitat.
Impermeable.



Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà
als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut
que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig
sobre Utilització d'Equips de protecció personal.
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ELEMENTS AUXIALIARS

CAMIONS I DÚMPERS
















S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària.
Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís
de conducció per al vehicle que condueixen.
Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans
d'iniciar-se el transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona.
En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés,
s'hauran d'utilitzar topalls o falques que impedeixin el recorregut marxa enrere, a més de
tenir accionat el fre d'estacionament.
A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les
ordres dels senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les
unitats carregades.
S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar.
S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.
S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de
càrrega.
Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què
la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.
Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere,
efectuant les maniobres sense brusquedat i anunciant-les prèviament.
En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat
quan sorti de la cabina.
Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de
la maquinària, evitant la permanència d'operaris sobre el basculant.
Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant :
- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera
protectora.
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la
càrrega estarà equilibrada quan es carregui.
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.
- Sempre que la maquinària es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància
de seguretat.
- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia.
- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies
a cada tipus d'obertura, tancament i bloqueig de les portes.
Després de la descàrrega de la caixa basculant:
- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa
basculant està totalment baixada

CARREGADORA










S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i,
per a materials durs, emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per
a materials solts.
S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els
materials molt densos precisen cullerots més petits .
Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar.
Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar.
Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar
el límit màxim de pes per a evitar riscos.
És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics.
No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones.
Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar
balises de forma visible als límits de la zona d'evolució.
No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant
aquests amb el braç de la màquina.
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Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha
d'abalisar la zona d'evolució de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja
que la part giratòria de la pala pot xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la
màquina i l'obstacle, xafant-la.
Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris. S’ha d’utilitzar l'adequat
al treball a realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés
indicat pel fabricant, guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les
instruccions.
Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o
elements de bloqueig per a impedir la seva caiguda.
No s’ha de pujar un pendent en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular
sempre cap a davant.
El maquinista que condueixi la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc
de seguretat, calçat antilliscant i cinturó antivibratori.
En els zones de càrrega s’ha de:
- evitar el soscavat.
- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques
que avisin de la presència de cables o canalitzacions soterrades.
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions
i dúmpers.
- utilitzar el clàxon en situacions que així ho requereixin.
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet.

MOTOBOLQUET









Quan es baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant
frenades brusques.
Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es
troben en pendent, s’hauran de calçar les rodes.
A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haurà de
col·locar un tauler que impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a
la vorera del desnivell.
A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la
mateixa, i és prohibit el transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa.
Al motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és prohibit d’usar-lo com a transport per
al personal.
La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor.
El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori.
No s'ha de circular amb el motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o
al 30% en terrenys secs.

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA







No es situarà la màquina al costat de la vorera de la zona a excavar.
No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a l'hissar-la, per a no minvar
la capacitat dels cables.
Quan estigui excavant la maquinària ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats.
Els productes de l'excavació es descarregaran en llocs concrets o directament al camió o
dúmper.
No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament
necessari.
Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviarà el cable
quan:
- aquest present punts de picadura amb oxidació avançada.
- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc.
- s'observin esquerdes.
- existeixin lliscament del cable respecte als terminals.
- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporció superior al
20% del total.
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MOTOTRAÍLLA


Durant la càrrega s’han de:
- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la traílla.
- mantenir la traílla en línia amb el vehicle tractor.
- no fer patinar les rodes.
- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos.
- evitar la conducció amb estirades.

RETROCARREGADORA


Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i
manteniment de les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a
aquesta màquina depenent de l'equip amb què treballi a cada moment.

BARRINADORA PNEUMÀTICA


















Abans de posar en funcionament el trepant, s'ha de reconèixer l'entorn detectant si
existeixen “bolos“ de roques despreses o arbres desarrelats ; pel fet que el soroll del
compressor junt amb el de la màquina i la seva vibració poden provocar esllavissades.
Abans de començar la feina s’han de revisar els pneumàtics, una rebentada dels
pneumàtics en servei pot provocar un accident greu.
S'ha de prohibir l'accés als controls de la màquina a persones no autoritzades o inexpertes.
Quan treballi s'ha de comprovar que l'aspirador de pols funciona perfectament per a evitar
la inhalació de pols per part de l'operari.
S'han de comprovar, abans d'iniciar les perforacions, el bon estat de la barrina o trepant ja
que la seva ruptura pot originar accidents seriosos.
Si la màquina té entroncament automàtic de barrines s'han d'arreplegar en el carregador
els que es van a utilitzar, recordant que cada barrina té una longitud definida per càlculs
tècnics i no es pot variar.
S’ha d’assegurar, abans de continuar, que els entroncaments entre barrines són correctes.
Si s'han de realitzar perforacions a prop d la vorera superior de desnivells ; abans d'iniciar
la perforació, s'han d'instal·lar calzos d'immobilització de la rodes de la perforadora.
Si s'ha de treballar prop de la vorera de la coronació de talusos i talls del terreny, s'ha
d'utilitzar el cinturó de seguretat ancorat a algun punt que ofereixi plena seguretat, en cap
cas s’ha d' lligar a la màquina.
Quan es desplaci la barrinadora s’han de vigilar de no atrapar o atropellar el personal.
S’ha de procurar que el compressor estigui el més allunyat possible dels treballadors,
mínim desitjable 15 metres, causat per l'alt nivell acústic que genera.
Quan es realitzi un trepant els treballadors hauran d'usar casc de seguretat, ulleres
antiimpacte, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuiro de
seguretat i si els calgués cinturó anticaiguda de seguretat.
Mai s’ha d'usar la màquina si és sospita d'avaria o semiavaria.
Després de cada parada en la feina i abans de posar la màquina de nou en servei s'ha de
comprovar que tots els maneguins de pressió estiguin perfectament emboquillats.
S'ha de tenir present que pot haver-hi barrines (cartutx d'explosiu) fallits al seu entorn, si es
descobreix algun s’ha de senyalitzar sense tocar-lo i donar avís a l'artiller.
Els talls de perforació han d’estar en constant comunicació amb l'oficina de comandament
mitjançant radiotelèfon.
S'ha de tenir una previsió de senyals de seguretat entre l'equip perforador i el
comandament, per a casos d'incomunicació mitjançant radiotelèfon : “balisa lluminosa
intermitent“ per a senyalitzar que s'ha produït un accident i “balisa lluminosa fixa“ per a
sol·licitar ajuda urgent.

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA)




S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys
tous, per a materials durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre
pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu
desplaçament.
S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat.
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A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al
risc de bolcada, per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs,
assegurant la immobilitat del conjunt, els gats d'estabilització, dels quals disposen.
Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i
30% en terrenys secs però lliscants.
No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en
pendents.
És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació
per a evitar sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina.
Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera
comença a excavar per sota del xassís.
La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben mig
despreses.
En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt
de la cabina del conductor.
Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de quedar dins de la
cabina si aquesta està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no
tenir cabina o que aquesta no estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà de
quedar fora, allunyat de l'abast de la possible pèrdua de material i en un punt de bona
visibilitat perquè pugui actuar de guia.
Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat.
Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment
per exemple, s'han d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina.
Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació
de seguretat per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que
treballa en el fons i/o que puguin arrossegar la màquina.
En els zones d'excavació i càrrega s’ha de:
- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques
que avisin de la presència de cables o canalitzacions soterrades.
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions
i/o dúmpers.
- utilitzar el clàxon en situacions que així ho requereixin.
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper.

PICONADORA DE SAFATA






S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius i
ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment.
El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar
sobreesforços.
No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la màquina en
marxa.
No s'haurà d'utilitzar la piconadora en superfícies inclinades.
L'operari que manipuli la piconadora haurà d'usar casc de seguretat, botes de seguretat,
guants de cuiro i protectors auditius.

PICONADORA





En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de
poca amplària.
No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons.
L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores.
La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés.

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
-

S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i
Benestar, preveient la connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües fecals.
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Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra,
considerant l'evolució d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les
següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.
Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser:
mòduls prefabricats
construïdes en obra.
En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres:
Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb
seients i taquilles individuals.
Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada
10 treballadors.
Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1
dutxa per cada 10 treballadors.
Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació
mínima serà de: 1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores. Les
dimensions mínimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura.
Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació,
calefacció i il·luminació.
Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i
inodor) i mòduls de vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi accés
directe d'un mòdul a un altre.
Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de
construir a prop de l'accés, perquè el treballador pugui canviar-se abans d'incorporar-se al
treball.
En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en
principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, a causa de la
dinàmica de l'obra, es disposi d'espai a l’interior de l'edifici que s'està construint, havent-se
de construirles Instal·lacions d'Higiene i Benestar amb els paràmetres anteriorment
ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, també,a prop de les vies
d'accés.
Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que
hauran de complir a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització segons la
temporada.
Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i
inodors.

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES
Condicions generals de seguretat
En començar la jornada








Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies.
S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre
d'instruccions de la màquina, així com les consignes particulars de l'obra.
Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu estat i possibles
pèrdues.
Ajustant, el seient a les seves necessitats.
S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors.
Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta.
Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels
diversos òrgans de la màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la
màquina.

Durant el treball


És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària,
així com també és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es
puguin enganxar a les arestes o comandaments de la màquina.
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No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu
funcionament, les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la
seva prevenció.
Abans de l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors,
comprovació de la visibilitat i del clàxon de marxa enrere.
L'ús del cinturó de seguretat és obligatori.
Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o
senyalitzador. La presència del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar
constantment i en tots els sentits.
S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que
s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
En marxa enrere, el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques.
Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort.
No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador.
L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en
marxa, o els braços i cullerots alçats.
Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components
retràctils i mòbils de la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament
senyalitzats.
Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla
baixats, i portar totes les llums enceses fins i tot si és de dia.
S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la
senyalització, prioritats i prohibicions.
S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això
s'ha de circular a un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible.
No s'ha de circular mai en punt mort.
No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant.
En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines.
Quan la màquina està estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta
amb finalitat de descans.
No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar
primer per a poder reprendre's el treball.

En finalitzar la jornada







L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant
entre vehicle i vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment.
L'operador una vegada estacionada la màquina ha de recolzar al terra el casset o fulla.
Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte :
- posar el fre d'estacionament.
- accionar el punt mort dels diferents comandaments.
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria.
- treure la clau del contacte.
- bloquejar totes les parts mòbils.
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina.
L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al
vehicle.
En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament
s'ha de redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats,
notificant-lo immediatament al Servei de manteniment i a l'encarregat de l'obra.

Manteniment




S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel
a l'hivern ; el fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions.
No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la màquina ja que pot produir un
incendi.
Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació
apropiat i s’ha d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els
necessaris calzos i immobilitzacions.
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Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de
col·locar tots els dispositius protectors.
En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà,
bloquejar la màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota,
en lloc visible, perquè es llegeixi clarament.
S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant.
No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent.
En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant,
a més, ulleres antiprojeccions.
Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura
ambient per a evitar cremades.
Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar.
Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants
impermeables, recordi que aquest líquid és corrosiu.
Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli
és inflamable.

Condicions específiques de seguretat




L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el
funcionament de la màquina i conèixer les característiques del treball a realitzar, així com
els riscos més comuns i la seva prevenció.
L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels
companys que treballin a prop de la seva zona d'influència.
Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les
recomanacions de seguretat de cada màquina.
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DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
EXECUCIÓ DE LA SEGURETAT EN ESTRUCTURA
PALETERIA I ACABATS.
PALETERIA. I ACABATS.

ELEMENTS PROTECTORS D’UNA SERRA DE TAULA

SERRA DE TAULA TOTALMENT EQUIPADA
Gavinet divisori

Carcassa protectora

Guia horitzontal

Tablero

Interruptor
Endoll mascle
Reguarda inferior

GAVINET DIVISOR

DISPOSITIU FABRICACIÓ
DE CUNYES
RESGUARD INFERIOR
Manga

CARENAT INFERIOR

Motlla

Perfil articulat

Prensor

CARCASA PROTECTORA

Plats
mobils

Limitació altura peça

Segment
mòbil

Basculants

Contrapes

Gavinet divisori
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DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
EXECUCIÓ DE LA SEGURETAT EN TOTA L’OBRA.

EQUPIS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. CASC DE SEGURETAT.
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DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
EXECUCIÓ DE LA SEGURETAT EN TOTA L’OBRA.

EQUPIS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. COLOCACIÓN CORRECTA
DE TAPONES INSONORIZANTES
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DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
EXECUCIÓ DE LA SEGURETAT EN TOTA L’OBRA.

SENYALS D’ADVERTIMENT
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DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
EXECUCIÓ DE LA SEGURETAT EN TOTA L’OBRA.

SENYALS DE PROHIBICIÓ
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DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
EXECUCIÓ DE LA SEGURETAT EN TOTA L’OBRA.

SENYALS D’OBLIGACIÓ
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