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1. MEMÒRIA TÈCNICA

MEMÒRIA TÈCNICA
1.- ANTECEDENTS I SITUACIÓ.
Es tracta de l’enllumenat d’una zona dels vials de la localitat de La Riba (Alt Camp) on
es disposa d’una il·luminació realitzada fa molts anys i que, com a conseqüència, té
alguns defectes que és necessari rectificar. El quadre de comandament i maniobra es
troba ubicat al C/ Jaume Serra, i abasteix als carrers identificats a la documentació
gràfica. A més a més les làmpades existents tenen una potència elevada i, aprofitant
l’avinentesa, es substituiran per unes de major rendiment lluminós i amb una potència
unitària sensiblement inferior.
Les obres comprenen, de manera molt general, la substitució de les làmpades, el canvi
de lluminàries i braços allà on sigui necessari i la reforma de les seccions dels
conductors allà on faci falta per tal de complir amb el Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió actualment en vigor. Les lluminàries de vapor de mercuri de 250 W de les
columnes galvanitzades de 10 metres d’alçada no seran canviades.
Per a la realització de les obres i posterior legalització d’aquesta reforma, la propietat
encarrega al qui subscriu la redacció d’un projecte on es determini les principals
característiques de la mateixa.
L’entitat promotora d’aquesta instal·lació és L’Excm. Ajuntament de La Riba, amb
domicili social i fiscal i per a notificacions al Plaça major, 1 de la localitat de La Riba
(43450), amb NIF-P4312600B.
L’Ajuntament de La Riba ha obtingut les actes de control de baixa tensió, d'acord amb
el REBT, de les diferents instal·lacions elèctriques de titularitat municipal. Els controls
periòdics van efectuar-se per part de ECA acreditada ECA BUREAU VERITAS. El
present informe farà referència a dues de les actes de control, les actes 43-43-E29-0006669 i 43-43-E29-0-006676, de l’enllumenat públic de Crta. Farena i de C/ Jaume
Serra. A les esmentades actes s’hi han fet constar diferents deficiències greus.
Resulta necessària una actuació urgent de substitució de la instal·lació elèctrica
existent per tal d'adequar-la a Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, alhora que
resoldre les deficiències de seguretat de la mateixa. S'aprofitarà tanmateix per reduir
considerablement la potència instal·lada fent més eficient la instal·lació i reduint els
costos per la Corporació local.

2.- OBJECTE I MOTIVACIÓ.
L’objecte del present projecte és la descripció, càlcul i disseny de l’enllumenat públic
per la zona detallada a l’apartat anterior.
El Ministeri d’Indústria i Energia, en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
actualment en vigor (Decreto 842/2002 de 2 d’Agost), instrucció ITC-BT-04 apartat
3.1.k per les instal·lacions d’enllumenat exterior, preveu la confecció d’un projecte on
s’especifiquin les característiques tècniques, constructives i dels materials a utilitzar en
l’esmentada instal·lació.

3.- TÈCNIC REDACTOR.
Mauro Cuesta Nicolás
Enginyer. Col·legiat nº16452OI Col·legi enginyers industrials Catalunya
Arquitecte tècnic Col·legiat nº1341 Col·legi arquitectes tècnics Tarragona
Arquitecte Col·legiat nº 66009-4 Col·legi arquitectes Catalunya
Postgrau dret urbanístic avançat UAB

4.- JUSTIFICACIÓ.
La instal·lació que tot seguit es detalla, té que satisfer les necessitats d’enllumenat de
la zona esmentada i al mateix temps garantir la seguretat contra tots els perills que
puguin derivar-se de l’ús de l’esmentada energia.

5.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.
La present instal·lació comprèn la il·luminació dels vials de la localitat de La Riba en
els carrers descrits en el primer apartat, aprofitant la instal·lació existent i fent el canvi
de les làmpades a la major part de les lluminàries per unes de les anomenades de baix
consum, mantenint les existent en algunes zones.
Així mateix s’aprofita l’obra per a restaurar o canviar algunes lluminàries que estan
malmeses per unes de noves del mateix tipus donat que són models que encara es
troben al mercat.
No s’aprofitarà el quadre existent de comandament i mesura ja que aquest està
obsolet i se n’instal·larà un de nou per tal d’adaptar-lo tant a les normes de la
companyia subministradora d’energia com a les exigències del Reglament.
Concretament, s'eliminarà el quadre de la Crta. Farena i es substituirà el del C/ Jaume
Serra.
Es projecta mantenir l’actual alimentació trifàsica a la tensió d’alimentació de 400 V i la
distribució per les faroles serà també trifàsica a l’efecte d'aconseguir una bona
compensació de fases i minorar la caiguda de tensió.
Es mantindrà també el mateix nombre de circuits de distribució i es re-calcularà la
totalitat de les línies per tal de garantir el compliment de la caiguda de tensió màxima
permesa pel reglament.
5.1.- Línia General d’Alimentació.
És la que unirà la caixa general de protecció de la companyia distribuïdora d’energia
amb els fusibles generals del quadre general de mesura i protecció.
El traçat és aeri amb els conductors protegits a l’interior de tub rígid de PVC que està
engrapat de manera superficial sobre els murs de l’edificació a la que està recolzat el
quadre.
Com sigui que ara la potència instal·lada serà inferior a la que hi havia degut al canvi
de les làmpades, la secció dels conductors és suficient i per tant no es projecta la seva
substitució.

5.2.- Quadre de comandament general.
Serà substituït l’actual quadre de comandament general existent per un de nou per la
zona descrita. En aquests hi haurà proteccions corresponents a les noves normes de
la companyia subministradora.
La ubicació del quadre nou serà el mateix on estava ubicat l’anterior. El quadre tindrà
tant l’equip de mesura que estarà format per un comptador de tipus multifunció amb
programació per a la mesura de l’energia activa i reactiva, discriminació horària i
maxímetre calibrat a la potència contractada i aigües avall d’ell hi haurà els
mecanismes de protecció que seran els següents:
- Interruptor General Automàtic (IGA) de 20 A;
- Protecció contra sobretensions de caràcter transitori;
- Contactor general de maniobra comandat per rellotge horari i amb interruptor
que permetrà l’accionament de tot l’enllumenat de manera manual o automàtic
- Tres proteccions per als circuits formades per un relé diferencial de
característiques 40A/300 mA/4p., un interruptor magnetotèrmic de 10A 4p
- Un diferencial 40A 30mA 2p i magnetotèrmic 10 A i 16 A per llum emergència i
endoll
Tot el relacionat fins ara anirà muntat a l’interior de mòduls amb instal·lació
incorporada de doble aïllament amb les tapes transparents i cegues per evitar la
manipulació dels mecanismes per persones no autoritzades
A l’esquema unifilar que acompanya aquesta memòria queda indicat tot el que aquí
s’ha dit.
5.3.- Línies i canalitzacions.
Les línies corresponents als circuits estaran formades per conductors de coure amb
aïllament termoplàstic de XLPE per una tensió de servei de 0,6/1 kV i una tensió de
prova de 4 kV i les seccions seran les determinades a les taules adjuntes a la present
memòria
Com sigui que es tracta de l’enllumenat dels carrers d’una zona urbana el traçat de les
línies anirà en funció de per on s’hagin col·locat els diferents punts de llum. Així doncs
tindrem tres tipus de distribució l’aèria, la soterrada en vorera i la soterrada en els
creuaments de carrers.
La instal·lació aèria es realitzarà amb els conductors instal·lats damunt les façanes
dels edificis i amb grapes de subjecció col·locades a cada 60 cm.
La instal·lació soterrada es farà amb els conductors col·locats a l’interior d’un tub
semirígid aprofitats de la instal·lació existent seguint les indicacions de precaució
indicades al punt 5.2.1 del Reglament actualment en vigor.
Per als creuaments es disposarà del mateix tipus d’instal·lació que pel soterrat però la
rasa serà de 80 cm de profunditat i els tubs aniran formigonats en tota la longitud del
creuament. En cada traspàs es construirà una arqueta per a facilitar el pas dels
conductors.

Els canvis de nivell entre la xarxa aèria i soterrada es farà en traçat superficial i fins a
una distància de terra no inferior a 2,5 m els conductors aniran protegits a l’interior de
tubs amb una resistència mecànica.
Els conductors seran de les característiques indicades a la UNE 21123 i els tubs de
protecció estaran d’acord amb l’indicat a la ICT-BT-21.
Les derivacions de les línies es realitzaran a l’interior de les columnes o en caixes de
derivació en el cas de xarxa per façana.
5.4.- Suports.
A la present instal·lació es projecten dos tipus diferents de suports que aniran d’acord
amb les zones a il·luminar.
Per als carrers interiors del nucli de la població es projecta la col·locació de braços
ornamentals on s’acoblaran les lluminàries.
Per a les zones d’eixample i zones mes amples es projecta la col·locació de columnes
de fundició clàssica amb una altura de 3 o 3,5m.
On s’hagi de canviar les columnes existents, aquestes portaran una porta d’accés als
equips d’encesa amb tanca de seguretat instal·lada a 440 mm de la placa base.
La subjecció al terra s’efectuarà mitjançant quatre perns d’anclatje de 500mm de llarg i
M-22, acollats a daus de formigó amb unes mides de 0,6 x 0,6 x 0,8 m.
Cal fer esment que la majoria dels suports són existents doncs, com ja s’ha dit de
manera reiterada en aquesta memòria, es tracta d’una reforma de l’enllumenat actual.
5.5.- Lluminàries i làmpades.
Hi haurà dos tipus diferents de lluminàries en funció del tipus de suport i de la zona on
s’instal·lin.
Per als braços ornamentals i alguna de les columnes es projecten les lluminàries de
fanal clàssic de quatre cares sense vidre i d’estructura tronco-piramidal de la casa
SALVI o equivalent.
L’altre tipus de lluminària són les que ja estan instal·lades a les columnes de 10 metres
que no es canviaran.
D’igual manera que s’ha indicat a l’apartat anterior, les lluminàries estan ja instal·lades
en la seva majoria i l’única tasca a desenvolupar en elles es l’adaptació dels
portalàmpades a les noves làmpades projectades.
En el present enllumenat hi haurà dos tipus de làmpades; la majoria seran 16 Leds
d’alta eficiència en disposició circular de 38 W i algunes de 250 W de vapor de
mercuri. En els plànols de detall de les seccions de cada línia del present enllumenat
queda indicada la potència de la làmpada de cada punt de llum.

5.6.- Terres.
Es construirà un anell format per cable de Cu groc-verd de 16 mm² de secció que
passant pel fons de la rasa enllaçarà totes les lluminàries que composen aquesta
instal·lació.
Amb aquest anell se li col·locaran piques d’acer courejat de 15 mm de diàmetre i 1,5 m
de longitud a raó d’una cada cinc (5) suports i sempre a cada inici i final de línia.
La derivació des de el circuit principal de terra fins cada farola s’efectuarà amb
conductor de coure de 16 mm2 de secció i la connexió al circuit s’efectuarà mitjançant
grapes especials de material inoxidable i a les faroles mitjançant terminals a pressió i
claus de llautó units a un suport que a tal efecte porten incorporat. Aquest conductor
anirà aïllat amb recobriment de PVC de color groc-verd i amb una tensió d’aïllament
450/750 V
Els punts de connexió queden determinats en el plànol general i les connexions en el
plànol de detall que s’acompanyen.
Per a la xarxa aèria també hi haurà conductor de protecció connectat al mateix circuit i
estarà format per conductor de coure amb revestiment d’aïllament.
El valor de la resistència a terra serà el que ha d’evitar que es produeixin tensions de
contacte superiors a 24 V, segons queda reflectit al reglament. En el nostre cas, al
disposar de interruptors diferencials de 300 mA, el valor màxim d’aquesta resistència a
terra serà de 80 Ώ.
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2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA

ANNEX1: CÀLCULS JUSTIFICATIUS
1.- POTÈNCIA TOTAL.
S’obtindrà amb la suma de les potències parcials que composen la present instal·lació
de l’enllumenat.
Així doncs:
12 Uts. Lluminàries de 1 x 250W x 1,8
50 Uts. Lluminàries de 1 x 38 W x 1,8
TOTAL

= 5.400 W
= 3.420 W
---------------8.820 W

2.- INTENSITAT PER FASE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS DE LA LÍNIA
GENERAL D’ALIMENTACIÓ.
Per aquest càlcul, al ser una distribució trifàsica, s’utilitzarà la fórmula
W = √3 x U x I x cos φ
on aplicant els valors obtinguts en aquesta memòria i considerant un factor de potència
1 s’obté una intensitat per fase de 12,73 A.
Per a aquesta intensitat es poden instal·lar, d’acord amb les normes particulars de la
companyia subministrador, conductors de coure de 10 mm2 tant per la fases com pel
neutre.
Com ha quedat dit la línia general d’alimentació serà aèria i tindrà una longitud màxima
de canalització de 8 m amb la qual cosa tindrem una caiguda de tensió de 0,25 V que
representa un 0,1% < 1% prescrit al reglament.
Tal com s’ha dit a l’apartat corresponent de la memòria, al ser la secció instal·lada
actualment molt superior a la necessària, es deixarà l’existent.

3.- INTENSITAT PER FASE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS DE LA LÍNIA
D’ALIMENTACIÓ A LES LLUMINÀRIES.
Com ja ha quedat dit a la memòria del present projecte, la distribució de les línies
d’alimentació es projecta trifàsica per la qual cosa s’utilitzaran les fórmules
específiques per aquest tipus de distribució.
El càlcul es desenvoluparà en base a la intensitat per fase i a la caiguda de tensió
màxima admissible i ambdues dades ens vindran donades per les fórmules:
W = √3 x U x I x cos φ

pel que fa a la intensitat per fase i
ρxLxW
∆V = ----------------SxU
per la caiguda de tensió
Per al càlcul de la intensitat per fase caldrà considerar, a més a més de la potència de
la làmpada un factor per a compensar les puntes dels equips d’encesa en el moment
de l’arrancada, els harmònics, etc. Aquest coeficient serà de 1,8 segons queda indicat
en el punt 3 de la ITC-BT-09 del Reglament de Baixa Tensió.

4.- CÀLCUL DE LA INTENSITAT DE CURTCIRCUIT ALS CIRCUITS.
Per al càlcul de la intensitat de curtcircuit per a una distribució trifàsica s’utilitzarà la
fórmula:
1,1 x U
Icc = ---------------√3 x ρ x l/s
Per al cas de l’interruptor general automàtic, aplicant valors s’obté:
1,1 x 400
Icc = ------------------√3 x ρ x 8/10

= 18,145 kA

Com que l’IGA a instal·lar no té el suficient poder de tall, per fer front a les Icc
trifàsiques s’obté, tal com estableix la ITC-BT-22 apartat B, per la protecció d’aquesta
línia amb els fusibles de seguretat que, al ser del tipus CL tenen un poder de tall de
120 kA
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TRAM

POTENCIA TENSIO INTENSITAT SECCIO

LONGITUD

C.D.T

∆V

%V

Línia Gral. Al.
LINIA 1
QPM - L1.1
L1.1 - L1.2
L1.2 - L1.3
L1.3 - L1.4
L1.4 - L1.5
L1.5 - L1.6
L1.6 - L1.7
L1.7 - L1.8
L1.8 - L1.9
L1.9 - L1.10
L1.10 - L1.11
L1,11 - L1.12

5400
4950
4500
4050
3600
3150
2700
2250
1800
1350
900
450

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

7,79
7,14
6,50
5,85
5,20
4,55
3,90
3,25
2,60
1,95
1,30
0,65

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

45
30
30
30
30
30
30
30
30
60
30
30

1,772
1,083
0,984
0,886
0,788
0,689
0,591
0,492
0,394
0,591
0,197
0,098

1,772
2,855
3,839
4,725
5,513
6,202
6,792
7,284
7,678
8,269
8,466
8,564

0,44
0,71
0,96
1,18
1,38
1,55
1,70
1,82
1,92
2,07
2,12
2,14

QPM - L2.1
L2.1 - L2.2
L2.2 - L2.3
L2.3 - L2.4
L2.4 - L2.5
L2.5 - L2,6
L2,6 - L2,7
L2.7 - L2,8
L2,8 - L2,9
L2.9 - L2,10
L2,10 - L2,11

1915,2
1846,8
1778,4
1710
1641,6
1573,2
1504,8
273,6
205,2
136,8
68,4

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

2,76
2,67
2,57
2,47
2,37
2,27
2,17
0,39
0,30
0,20
0,10

4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4

12
12
18
18
18
20
20
20
15
20
20

0,251
0,242
0,350
0,337
0,323
0,229
0,329
0,060
0,034
0,030
0,015

0,251
0,494
0,844
1,181
1,504
1,733
2,062
2,122
2,156
2,186
2,201

0,06
0,12
0,21
0,30
0,38
0,43
0,52
0,53
0,54
0,55
0,55

L2.5 - L2.12
L2.12 - L2.13
L2.13 - L2.14
L2.14 - L2.15
L2.15 - L2,16
L2.16 - L2.17
L2.17 - L2.18
L2.18 - L2.19
L2,19 - L2,20
L2.20 - L2.21
L2.21 - L2.22
L2.16 - L2,23
L2.23 - L2,24
L2.24 - L2,25
L2.25 - L2,26
L2.26 - L2,27
L2.27 - L2,28

752,4
684
615,6
547,2
478,8
410,4
342
273,6
205,2
136,8
68,4
410,4
342
273,6
205,2
136,8
68,4

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

1,09
0,99
0,89
0,79
0,69
0,59
0,49
0,39
0,30
0,20
0,10
0,59
0,49
0,39
0,30
0,20
0,10

4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

12
15
15
15
15
20
15
20
20
20
20
15
20
20
20
20
20

0,099
0,112
0,101
0,090
0,079
0,090
0,037
0,040
0,030
0,020
0,010
0,045
0,050
0,040
0,030
0,020
0,010

1,602
1,715
1,816
1,905
1,984
2,074
2,111
2,151
2,181
2,094
2,104
2,029
2,124
2,164
2,194
2,213
2,223

0,40
0,43
0,45
0,48
0,50
0,52
0,53
0,54
0,55
0,52
0,53
0,51
0,53
0,54
0,55
0,55
0,56

1504,8
1436,4
1368
1299,6
1231,2
1162,8
1094,4
68,4

400
400
400
400
400
400
400
400

2,17
2,07
1,97
1,88
1,78
1,68
1,58
0,10

6
6
6
6
6
6
6
6

12
12
18
25
20
20
20
20

0,132
0,126
0,180
0,237
0,180
0,170
0,160
0,010

0,132
0,257
0,437
0,674
0,853
1,023
1,183
1,193

0,033
0,064
0,109
0,168
0,213
0,256
0,296
0,298

LINIA 2

LINIA 3
QPM - L3.1
L3.1 - L3.2
L3.2 - L3.3
L3.3 - L3.4
L3.4 - L3.5
L3.5 - L3,6
L3,6 - L3,7
L3.7 - L3,8

L3,7 - L3,9
L3.9 - L3,10

136,8
68,4

400
400

0,20
0,10

6
4

35
18

0,035
0,013

1,217
1,231

0,304
0,308

L3,7 - L3,11
L3.11 - L3.12
L3.12 - L3.13
L3.13 - L3.14
L3.14 - L3.15
L3.15 - L3,16
L3.16 - L3.17
L3.17 - L3.18
L3.18 - L3.19
L3,19 - L3,20
L3.20 - L3.21
L3.21 - L3.22

820,8
752,4
684
615,6
547,2
478,8
410,4
342
273,6
205,2
136,8
68,4

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

1,18
1,09
0,99
0,89
0,79
0,69
0,59
0,49
0,39
0,30
0,20
0,10

6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

25
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15

0,150
0,165
0,100
0,090
0,080
0,070
0,045
0,037
0,030
0,022
0,015
0,007

1,332
1,018
1,118
1,207
1,287
1,357
1,402
1,439
1,469
1,492
1,417
1,424

0,333
0,254
0,279
0,302
0,322
0,339
0,350
0,360
0,367
0,373
0,354
0,356

ANNEX 2: PLEC DE CONDICIONS
1.- CONDICIONS GENERALS.
1.1.- El present Plec de Condicions té per objecte definir al Contractista l’abast del
treball i l’execució qualitativa del mateix.
1.2.- El treball a desenvolupar està determinat de manera clara a la memòria, càlculs i
plànols que conformen el present projecte.
1.3.- L’abast del treball del Contractista inclou la interpretació de tots els plànols,
diagrames, especificacions, llista de material i requisits necessaris per a l’execució del
treball.

2.- REGLAMENTS I NORMES.
Totes les unitats d’obra s’executaran complint les prescripcions indicades als
Reglaments de Seguretat i Normes Tècniques d’obligat compliment per aquest tipus de
projecte, tant d’àmbit nacional, autonòmic com municipal, així com, totes les altres que
es estableixin a la Memòria Tècnica del projecte.
S’adaptarà a més a més, a les presents condicions particulars que complementaran
les indicades pels Reglaments i Normes esmentades.

3.- MATERIALS.
Tots els materials a utilitzar seran de primera qualitat. Compliran les especificacions i
tindran les característiques indicades en el projecte i a les normes tècniques generals,
i a més a més, amb les de les Companyes amb les que s’hagin de contractar qualsevol
servei ja sigui provisional o definitiu.
Tota especificació o característica de materials que figuri en un sol dels documents del
Projecte, encara que no figuri en cap altra, serà igualment obligatòria.
En cas d’existir contradicció u omissió en els documents del projecte, el Contractista
tindrà l’obligació de manifestar-ho al Tècnic Director de l’obra, qui decidirà sobre el
particular i comunicarà, per escrit, la seva decisió.
Una vegada adjudicada l’obra definitivament i abans de l’inici de la mateixa, el
Contractista presentarà al Tècnic Director els catàlegs, cartes mostra, certificats de
garantia i/o d’homologació dels materials a utilitzar. No es podran utilitzar materials que
no hagin estat acceptats pel Tècnic Director.

4.- EXECUCIÓ DE LES OBRES.
4.1.- Inici.
El contractista iniciarà l’obra en el termini que figuri en el contracte establert amb la
Propietat, o en el seu defecte als quinze dies de l’adjudicació definitiva o de la
signatura del contracte.
El Contractista està obligat a notificar per escrit o personalment de manera directa al
Tècnic Director la data d’inici dels treballs.
4.2.- Termini d’execució.
L’obra s’executarà en el termini que s’estableixi en el contracte subscrit amb la
Propietat.
Quan el Contractista, d’acord, amb algun dels extrems continguts en el present Plec de
Condicions, o bé en el contracte establert amb la Propietat, sol·liciti una inspecció per
a poder realitzar algun treball posterior que estigui condicionat per la mateixa, estarà
obligat a tenir preparada per aquesta inspecció, una quantitat d’obra que correspongui
a un ritme normal de treball.
Quan el ritme de treball establert pel Contractista, no sigui el normal, o bé a sol·licitud
d’una de les parts, es podrà acordar una programació d’inspeccions obligatòries
d’acord amb el pla d’obra.
4.3.- Llibre d’ordres.
El Contractista disposarà a l’obra d’un Llibre d’Ordres en el que si escriuran les que el
Tècnic Director estimi donar-li mitjançant l’encarregat o persona responsable, sense
perjudici de les que li doni per ofici quan ho estimi oportú i que tindrà l’obligació de
firmar al “D’acord”.

5.- INTERPRETACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.
La interpretació tècnica dels documents del Projecte, correspon al Tècnic Director. El
Contractista està obligat a comunicar a aquest qualsevol dubte, aclariment o
contradicció que pugui sorgir durant l’execució de l’obra per causa del Projecte, o
circumstàncies alienes, sempre amb la suficient antelació en funció de la importància
de l’assumpte.
El contractista serà responsable de qualsevol error en l’execució motivada per la
omissió d’aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a la seva costa, els
treballs que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte.
El Contractista està obligat a realitzar tot el que sigui necessari per a la bona execució
de l’obra, encara que no s’hagi explícitament expressat en el plec de condicions o en
els documents del projecte.

El contractista notificarà per escrit o personalment de manera directa al Tècnic Director
i amb la suficient antelació les dates en que quedaran preparades per a inspecció,
cadascuna de les parts d’obra per a les que s’hagi indicat la necessitat o conveniència
de la mateixa o per aquelles que, total o parcialment hagin de quedar ocultes amb
posterioritat.
De las unitats d’obra que hagin de quedar ocultes, es prendran, abans de tapar, les
dades precises per a la seva medició, als efectes de liquidació i/o posterior localització
i que seran signats pel Tècnic Director de ser correctes. Cas de no complir amb aquest
requisit, la liquidació es realitzarà en base a les dades o criteris del Tècnic Director.

6.- OBRES COMPLEMENTARIES.
El contractista té l’obligació de realitzar totes les obres complementàries que siguin
indispensables per a executar qualsevol de les unitats d’obra especificades en
qualsevol dels documents del Projecte, encara que en ell, no figurin explícitament
indicades i, tot això sense variació de l’import contractat.

7.- MODIFICACIONS.
El contractista està obligat a realitzar les obres que se l’hi encarreguin resultants de
modificacions del projecte, tant en l’augment com disminució o senzillament variació,
sempre que l’import de les mateixes no alteri en més o menys d’un 25% del valor
contractat.
La valoració de les mateixes es farà d’acord, amb els valors establerts en el
pressupost presentat pel Contractista i que s’ha pres com a base del contracte. El
Tècnic Director de l’obra està facultat per a introduir les modificacions d’acord amb el
seu criteri, en qualsevol unitat d’obra, durant la construcció, sempre que es compleixin
les condicions tècniques referides en el projecte i de manera que no variï l’import total
de l’obra.

8.- OBRA DEFECTUOSA.
Quan el Contractista trobi qualsevol unitat d’obra que no s’ajusti al que s’especifica en
el projecte o en aquest Plec de Condicions, el Tècnic Director podrà acceptar-ho o
desestimar-ho; en el primer cas, ell fixarà el preu que cregui just d’acord amb les
diferències que hi hagués, estan obligat el Contractista a acceptar aquesta valoració,
en l’altre cas, es reconstruir a càrrec del Contractista la part mal executada sense que
això sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució.
9.- MITJANS AUXILIARS.
Seran per compte del Contractista tots los mitjans i màquines auxiliars que siguin
precises per a l’execució de l’obra. En l’ús d’ells estarà obligat a fer complir tots els
Reglaments de Seguretat en el treball vigents i a utilitzar els equips de protecció
individual de tots els operaris.

10.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES.
Es obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra
realitzades Fins la data de la seva recepció definitiva per la Propietat, i son a càrrec
seu les despeses que es puguin derivar d’aquesta conservació.

11.- RECEPCIÓ DE LES OBRES.
11.1.- Recepció provisional.
Una vegada acabades les obres, es farà la recepció provisional i per això es farà un
detallat reconeixement per part del Tècnic Director i la Propietat en presència del
Contractista, aixecant acta i iniciant des d’aquest dia el termini de garantia si es troba
en estat de ser admesa.
De no ser admesa es farà constar a l’acta i es donaran instruccions al Contractista per
a esmenar els defectes observats, fixant un termini d’execució, una vegada acabat es
procedirà a un nou reconeixement per tal de procedir a la recepció provisional.
11.2.- Termini de garantia.
El termini de garantia serà, com a mínim, d’un any, contat des de la data de la recepció
provisional, o bé el que s’estableixi en el contracte també a partir de la mateixa data.
Durant aquest període queda a càrrec del Contractista la conservació de les obres i
reparació dels desperfectes causats per assentaments o per mala construcció.
11.3.- Inspeccions.
Una vegada acceptades les obres pel Tècnic Director es procedirà a sol·licitar les
inspeccions tècniques que siguin reglamentàries per a la total legalització de les obres
realitzades.
Cas que en alguna d’elles es consideri necessària alguna rectificació, aquesta serà
realitzada pel Contractista sense càrrec addicional a l’import pactat per l’obra.
11.4.- Recepció definitiva:
Amb la totalitat de les actes aprovades i una vegada transcorregut el termini de
garantia es realitzarà la recepció definitiva de l’obra.
A partir d’aquesta data s’acabarà la obligatorietat del Contractista de conservar i
reparar al seu càrrec les obres si bé subsistiran les responsabilitats que es puguin
derivar per defectes ocults i/o deficiències de causa dubtosa.
Reus, Abril de 2017
EL TÈCNIC COL·LEGIAT
Arquitecte Núm. Col. 66.009-4 coac
Enginyer en Org. Industrial 16.452 coeic

Mauro Cuesta Nicolas

ANNEX 3: ESTUDI LUMINOTÈCNIC I IMPLANTACIÓ
L’estudi luminotècnic realitzat pren com a base la ubicació existent i característiques
dels punts de llum, fent que les interdistàncies i alçades dels mateixos no es variïn, per
un aspecte essencialment pressupostari.
Aquest fet de no modificar interdistàncies i ubicació, fa que alguns punts de la instal·lació no siguin òptims, tot i que es tracta de limitacions pròpies del sistema preexistent i no es poden modificar. Únicament en fase de direcció facultativa es prendran les
mesures correctores puntuals per tal de millorar alguna situació concreta.
Classe d’enllumenat
Segons el “REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07”, els vials estudiats al present
projecte es poden classificar com a classe d’enllumenat ME4b/ME5/ME6, corresponent
a un nivell de luminàncies de 0,75 cd/m2, de 0,50 cd/m2 o de 0,30 cd m2; o l’equivalent
pràctic que es situaria entre 15 lux i 12 lux.

Justificació de les solucions adoptades per a la protecció del medi nocturn.
En aquest apartat es justifica la correcta aplicació del Decret 190/2015, de 25 d’agost,
de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

a) Classificació de la zona de protecció.
E3: l’enllumenat es projecta en àrees urbanes residencials, però d’intensitat moderada
de trànsit, i escassa activitat comercial.

b) Il·luminació mitja màxima en zones destinades a trànsit.
Trànsit baix:

Zona de vehicles: 16 lux
Zona de vianants: 6 lux

Transit escàs: Zona de vehicles: 10 lux
Zona de vianants: 5 lux
Tal com es pot observar a la taula resum, a l’annex de càlculs i estudis luminotècnics,
en cap cas es superen els lux màxims indicats.
c) Tipus de làmpada utilitzada segons el lloc d’ubicació.

Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 nm,
dins del rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. --> COMPLEIX
Totes les làmpades que s’instal·laran a l’enllumenat exterior seran de classe
d’eficiència energètica A, A+ o A++.
En aquest cas, s’opta per làmpades de tipus Led tot ponderant eficiència energètica i
cost unitari de la mateixa.
d) Percentatge màxim de flux de hemisferi superior instal·lat en una farola

Les làmpades escollides tenen un percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) <0,1 %, pel que compleixen amb la normativa.
e) Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals a altura superior a 4,5m
Zona de protecció E3: horari de vespre 10 lux, --> COMPLEIX
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SALVI / OCHOCENTISTA / 32LED 37W 3000K F2T1 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 35 71 95 98 89

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Snap
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SALVI / OCHOCENTISTA / 16LED 38W 3000K F2T1 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 35 71 95 98 89

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Snap
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Zona 1 (linia taronja) / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 1
Calzada
Camino peatonal 2

(Anchura: 1.000 m)
(Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SALVI / OCHOCENTISTA / 32LED 37W 3000K F2T1
4389 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
332 cd/klm
con 70°:
4918 lm
con 80°:
101 cd/klm
37.0 W
con
90°:
17 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
22.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4.030 m
funcionamiento).
4.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
-0.200 m
lumínica G2.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.3.
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Zona 1 (linia taronja) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: S4
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
6.17
≥ 5.00

Emin [lx]
3.67
≥ 1.00
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Zona 1 (linia taronja) / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: S1
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

Em [lx]
19.10
≥ 15.00

Emin [lx]
5.41
≥ 5.00

Recuadro de evaluación Calzada
Longitud: 22.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada .
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: S1
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
16.84
≥ 15.00

Emin [lx]
5.42
≥ 5.00
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Zona 1 (linia taronja) / Rendering (procesado) de colores falsos
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Zona 1 (linia taronja) / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [lx]
6.17

Emin [lx]
3.67

Emax [lx]
11

Emin / Em
0.594

Emin / Emax
0.344
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Zona 1 (linia taronja) / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [lx]
19

Emin [lx]
5.41

Emax [lx]
47

Emin / Em
0.283

Emin / Emax
0.115
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Zona 1 (linia taronja) / Recuadro de evaluación Calzada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201
Trama: 10 x 4 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
5.42

Emax [lx]
47

Emin / Em
0.322

Emin / Emax
0.115
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Zona 2 (linia verda) / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada

(Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SALVI / OCHOCENTISTA / 16LED 38W 3000K F2T1
3898 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
332 cd/klm
con 70°:
4368 lm
con
80°:
101 cd/klm
38.0 W
con
90°:
17 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
20.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4.100 m
funcionamiento).
4.070 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.500 m
lumínica G2.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.500 m
deslumbramiento D.4.

Página 12

Renovació Enllumenat
20.04.2017

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190
Fax +34 938 445 191
e-Mail

Zona 2 (linia verda) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada .
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: S1
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
18.25
≥ 15.00

Emin [lx]
6.41
≥ 5.00
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Zona 2 (linia verda) / Rendering (procesado) de colores falsos
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Zona 2 (linia verda) / Recuadro de evaluación Calzada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [lx]
18

Emin [lx]
6.41

Emax [lx]
42

Emin / Em
0.351

Emin / Emax
0.151
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Zona 3 (linia blava) EXISTENT / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.57
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SALVI / OCHOCENTISTA / 16LED 38W 3000K F2T1
3898 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
332 cd/klm
con 70°:
4368 lm
con
80°:
101 cd/klm
38.0 W
con
90°:
17 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
16.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4.140 m
funcionamiento).
4.110 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.500 m
lumínica G2.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.500 m
deslumbramiento D.4.
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Zona 3 (linia blava) EXISTENT / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.57

Escala 1:158

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada
Longitud: 16.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada .
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: S1
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
15.46
≥ 15.00

Emin [lx]
7.28
≥ 5.00
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Zona 3 (linia blava) EXISTENT / Rendering (procesado) de colores falsos
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Zona 3 (linia blava) EXISTENT / Recuadro de evaluación Calzada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 158
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [lx]
15

Emin [lx]
7.28

Emax [lx]
30

Emin / Em
0.471

Emin / Emax
0.246
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SNAP

exterior

Led

Your lamps comes to life in a snap!

SNAP Led
snap Led

Característiques Técniques
Diàmetre Ø320 mm / Altura 65 mm
Cos i dissipador tèrmic d’una sola peça de fosa d’alumini
EN AC-44300
Muntatge segons llumenera
Tancament lenticular de PMMA
16/32 Leds d’alta eficiència en disposició circular
de fins a 99 W
Lents independents d’alta transparència en PMMA
amb rendiment òptic fins ŋ 93%
Temperatura de color estàndard 3000°K/ 4000°K
Opcionalment llum ambre
FHS <0.1%
Dissipador de calor integrat en el propi cos
Vida útil:> 80.000 h (consultar segons model)
Alimentació xarxa 220 -240 AC 50-60Hz
Electròniques de potència fixa, regulació autònoma,
regulació via 1-10V / DALI / PWL, reductor de flux en
capçalera i funció de flux constant CLO
Eficiència electrònica ≥90%, factor de potència> 0.95
IP 66 / IK 09 / Classe I / Classe II opcional
Norma IEC 60598, CISPR 15 (EN 55015), EN 62031,
IEC 61000, EN 61547, EN 62493, EN 62471
Acabat en emprimació epoxy i poliuretà alifàtic
Color gris plata G2
Peso: 3 Kg

Dimensions (mm)

Versions
Mod.

Ptot [W] 1 Iled [mA]

3000K
F [lm]

16 LTx

32 LTx

16 LM

2

4000K

[lm/W]

F [lm] 2

3

3
[lm/W]

17

350

2479

160

2690

174

25

500

3412

150

3717

163
160

34

700

4542

146

4972

34

350

4958

160

5380

174

49

500

6824

153

7434

166

69

700

9084

144

9944

158

69

350

8487

135

9158

146

99

500

11454

127

12309

136

(1) Ptot [W]: Potència total de la lluminària (Equip electrònic inclòs).
(2) F(lm): Flux de la placa de leds
(3) (lm/W): Eficàcia placa de leds

Fotometries i aplicacions
F1T2. asimètrica longitudinal

f3m3. luminancia extensiva

320

SNAP 16

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

200

300
45°

45°
400

500

30°

cd/klm

η=

C0 - C180

F3T3. luminància extensiva

65

0°

15°

30°

η = 94

F3T4. luminància frontal

105°

105°

105°

105°

90°

90°

90°

90°

75°

75°

75°

75°

60°

60°

200
60°

60°

300

300

400

45°

45°

400

45°

500

320

15°

cd/klm

C0 - C180

0°

45°

500

600
30°

SNAP 32

15°

C90 - C270

600
15°

30°

η = 93%

C90 - C270

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

0°

15°

30°

η = 93%

C90 - C270

F5T1. simétrica extensiva

f4m1. frontal
105°

105°

105°

105°

90°

90°

90°

90°

75°

75°

75°

60°

60°

60°

45°

45°

75°

60°

200

320

300
45°

480

45°

400

640

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

0°

500

15°

30°

η = 95%

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 97%

c.m. salvi es reserva el dret de modificar les especificacions sense previ avís. La informació continguda en aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual. Versió Març 2017

AL

LED

Aluminium

EXTERIOR

OCHOCENTISTA

OCHOCENTISTA

AL

Aluminium

Característiques Técniques
Armadura, tapa i estructura
en fosa d’alumini EN AC-44300
OCHOCENTISTA AL LED

Obertura manual mitjançant palanca de fundició
Tancament lenticular de PMMA / Opcionalment:
Tancament de vidre pla 4 mm o difusor policarbonat
transparent o glassejat
Fixació vertical a terminal roscat 3/4 “/ Opcional fixació
a tub Ø60 mm o fixació suspesa
16/32 Leds d’alta eficiència en disposició circular
de fins a 99 W
Lents independents d’alta transparència en PMMA
amb rendiment òptic fins ŋ 93%
Temperatura de color estàndard 3000°K/ 4000°K
Opcionalment llum ambre
FHS <0.1% (Tancament lenticular i vidre pla)
Dissipador de calor integrat en la lluminària

Versions
Mod.

Ptot [W] 1 Iled [mA]

3000K

Vida útil:> 80.000 h (consultar segons model)
Alimentació xarxa AC 220V-240V / 50-60Hz
Electròniques de potència fixa, regulació autònoma,
regulació via 1-10V / DALI / PWL, reductor de flux en
capçalera i funció de flux constant CLO

F [lm]
16 LTx

32 LTx

Eficiència electrònica ≥90%, factor de potència> 0.95
IP 66 / IK 09 Lum./ IK 10 G.O / Classe I /Classe IIopcional
Norma IEC 60598, CISPR 15 (EN 55015), EN 62031,
IEC 61000, EN 61547, EN 62493, EN 62471
Acabat estàndard color Negre N1 amb imprimació Epoxy
Altres colors disponibles
Pes: 7 kg

Dimensions (mm)

16 LM

2

4000K

[lm/W]

3

F [lm]

2

[lm/W]

17

350

2479

160

2690

174

25

500

3412

150

3717

163
160

34

700

4542

146

4972

34

350

4958

160

5380

174

49

500

6824

153

7434

166

69

700

9084

144

9944

158

69

350

8487

135

9158

146

99

500

11454

127

12309

136

(1) Ptot [W]: Potència total de la lluminària (Equip electrònic inclòs).
(2) F(lm): Flux de la placa de leds
(3) (lm/W): Eficàcia placa de leds

Fotometries i aplicacions

F1T2. asimètrica longitudinal

f3m3. luminancia extensiva
105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

200

300
45°

45°
400

500

720

30°

15°

cd/klm

η=

C0 - C180

0°

15°

30°

η = 94

C90 - C270

f5t1. simÈtrica extensiva

f3t3. luminància frontal
105°

105°

105°

105°

90°

90°

90°

90°

75°

75°

75°

75°

60°

60°

60°

60°

200

300

300
400

45°

45°

45°

45°

400

440

500

500

600
30°

15°

cd/klm

C0 - C180

0°

C90 - C270

15°

30°

η = 93%

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 97%

c.m. salvi es reserva el dret de modificar les especificacions sense previ avís. La informació continguda en aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual. Versió Mars 2017

3

COLUMNES

OCHOCENTISTA

OCHOCENTISTA
Altura

3000/3500/4000/4500 mm

Base

1200 mm
Fosa de ferro gris (EN1561 / ENGJL200)

Fust

Tub de diam. 70 mm d’acer electrozincat
(UNE-EN 10219 Calidad: S 235 (St37)

Braços

Fosa d’alumini
UNE-EN1706 (EN AC-44300)

Protecció i acabat

Protecció termoplàstica en base de fosa;
desgreixatge previ, imprimació epoxi i acabat
en poliuretà alifàtic de dos components
polimerizat al forn

Color

N1 : Negre texturat
Altres colors disponibles

Distància entre perns

195x195 mm

Perns inclosos

M16X400 mm

1200

3500

4000

Dimensions (mm)

1200

OCHOCENTISTA

Característiques Técniques

C.M. Salvi es reserva el dret de modificar les especificacions sense previ avís. La informació continguda en aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual. Versió Febrer 2017
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1.
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0
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Canalització Aéria
Creuament Aeri
Canalització soterrada
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NÚMERO:

PLANTA - TIPOLOGIA DE TUBS

111200
3.

EQUIP DE MESURA
TMF1

KWh

20% espai lliure

ICP 25A
4p

f-m
Interruptor Horari
Digital astronomic
Orbis o similar

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATIC: 25A
SOBRETENSIONS

Fusible

40 A

30 mA
2p

20A
Interruptor Manual

40 A

40 A

300 mA

40 A

300 mA

300 mA
10 A
2p

16 A
4p

10 A
4p

16 A
2p

10 A
4p
fTl
fTl

e
z
s;

e
z
s;

e
z
s;
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4. PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Plec condicions grals.DOC

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Aquest Plec de Condicions Tècniques comprèn el conjunt de característiques que
hauran de complir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva
col.locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i
obres accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec
es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l'apartat 16.
Aquest Plec està constituït pels següents capítols:
Capítol I
: Condicions generals.
-------------------------------------------------------------------------------------------------CAPÍTOL I

CAPÍTOL I
1.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE

El Projecte consta dels següents documents:
-

Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

1
2
3
4
5
6
7
8

:
:
:
:
:
:
:
:

Memòria
Plànols.
Plec de Condicions Tècniques Generals.
Plec de Condicions Tècniques Particulars.
Amidaments
Pressupost
Estudi Bàsic de Seguretat de Salut.
Gestió de residus

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria.
El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i només als Plànols o viceversa, haurà de
ser executat com si hagués estat exposat ambdós documents, sempre que, a criteri del
director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents, i aquestes tinguin
preu al Contracte.
1.2. REPLANTEIG DE LES OBRES
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. També haurà de
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall, que la Direcció consideri necessaris per
a l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà
d'obra, necessaris per a aquest treballs, aniran a càrrec del contractista.
1.3. MATERIALS
Si les procedències dels materials són fixades als documents contractuals el contractista
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del
director de l’obra.
Si per no acomplir les prescripcions del Present Plec es rebutgen materials procedents
de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents

Plec condicions grals.DOC

informatius, el contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que
compleixin les prescripcions, sense que, per això, tingui dret a un nou preu unitari.
El contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a l'ús de préstecs, anant,
també, al seu compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
El contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les
procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades
necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials la procedència dels
quals no hagi estat aprovada pel director.
1.4. DESVIAMENTS PROVISIONALS
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, els
camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic
general i als accessos dels confrontals, d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb les
instruccions que rebi de la Direcció.
Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals,
acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d'abonament amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu
figurin al Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de Contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les
obres, a criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del
contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials,
per a accessos i circulació de personal de l'administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot el
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de
circulació.
La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a
càrrec del contractista.
1.5. ABOCADORS
Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni
l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa
suficient per al.legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus, o dir, que la
unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre
que als documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a l'abocador.
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material
obtingut de l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplè,
rebliments, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no acomplir les condicions
del present Plec, el contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense
dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent a préstecs.

Plec condicions grals.DOC

El director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de
les parcel.les, amb la condició que els productes abocats siguin estesos i compactats
correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a
compte del contractista, i es consideraran incloses als preus unitaris.
1.6. EXPLOSIUS
L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de
metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades
amb les instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció d'Obra.
Anirà a càrrec del contractista l'obtenció de permisos, llicències per a la utilització
d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos
comportin.
El contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en
matèria d'explosius i d'execució de voladures.
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que
consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no allibera al contractista
de la responsabilitat dels damnatges causats.
El contractista subministrarà i col.locarà els senyals necessaris per a advertir el públic
dels seu treball amb explosius. Llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en
qualsevol moment, llur perfecta visibilitat.
En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la
utilització d'explosius.
1.7. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
Malgrat tot, el contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la
localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats, que la Direcció consideri
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé els treballs li seran
abonats, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte al Pressupost o per
unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Q. núm. 1.
1.8. PREUS UNITARIS
El preu unitari que apareix en lletra a Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als
mesuraments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus núm.1 inclouen
sempre llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual: subministrament (fins
i tot drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots
els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra,
maquinària, mitjans auxiliars ferramentes, instal.lacions, normalment o incidentalment
necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus núm.2 és
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el contractista no podrà reclamar
modificació dels preus en lletra del Quadre núm.1 per a les unitats totalment executades, per
errades i omissions a la descomposició que figura al Quadre de preus núm. 2.
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La descripció de les operacions i els materials necessaris per executar
cada unitat d'obra, que figura als corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva. Per
això les operacions o materials no relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en
la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu
unitari corresponent.
1.9. PARTIDES ALÇADES
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" als Pressupostos Parcials o
Generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals
corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm.1 i, si
no n’hi ha, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.
En cas d'abonament "segons factura", el contractista tindrà en compte, al càlcul de la
seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que
s'abonarà únicament l'import de les factures.
1.10. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de l'obra s’entendrà a totes les obres executades sota el mateix
Contracte (obra principal, balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat,
instal.lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
1.11. CONSERVACIÓ DE LES OBRES
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabats, entreniments,
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris a mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament i policia. L'esmentada conservació s'extén a totes les obres executades sobre el
mateix Contracte (obra principal, balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat,
instal.lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
1.12. DISPOSICIONS APLICABLES
És normativa aplicable a l’execució dels contractes:
- El Plec de Condicions Particulars que s’estableixi en el seu cas.
- La Llei 13/1995 de 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques i disposicions
que despleguin.
- La regulació específica de la Generalitat de Catalunya i especialment el Decret 179/1995 de 13
de juny.
- El Reglament general de contractació de l’Estat (D. 3410/65, de 25 de novembre), en el que
no s’oposi a la Llei de contractes de les administracions públiques.
- Les Ordenances i les Bases d’execució del Pressupost.
-Normativa general sobre Seguretat i Higiene del Treball, i en particular el Reial Decret 555/86,
de 21 de febrer sobre estudi i pla de seguretat i higiene en el treball.
-Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerants hidràulics, aprovat per Ordre
Ministerial, de 9 d'abril de 1964.
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció,
aprovat per Ordre de la Presidència del Govern, de 27 de gener de 1972 (BOE núm. 28 de 2 de
febrer de 1972).
- Instrucción EHE-98 . Instrucció de Formigó Estructural, aprovat per RD 2661/98 d’11 de gener
de 1998.
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- Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres,
aprovada per Ordre, de 26 de febrer de 1972 (BOE núm.93 de 18 d'abril de 1972).
- Instrucció H.A. 61 per a estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per a estructures
d'acer, del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento, en aquells punts no
especificats al present Plec o les Instruccions Oficials.
- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de
1967 i d'11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i,
complementàriament, la resta de les Normes UNE.
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sol "José Luis Escario". Normes DIN.
ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades en un document
contractual.
- Nou Reglament Electrònic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 2.413 / 1973, de 20 de
setembre.
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. Decret 3151 / 68, de 28 de novembre.
- Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores del 23.2.1949. Seran també vigents, i
es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de Serveis
Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas).
- Llei 25 / 88 de Carreteres de l'Estat, de 29 / 07 / 88, B.O.E. 30 / 07 / 88.
- Reglament de Carreteres 08 / 02 / 1977.
- Llei de Carreteres de la Generalitat Llei 16 / 1985.
- Codi de circulació vigent.
- Decret 2 / 1964, de 4 de febrer sobre Clàusules de revisió de preus.
- Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les
taxes dels laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques.
- Condicions perceptives a les Obres d'abastament d'aigua, Decret 17.5.1940.
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75: BOE de 28
d'agost del 1975.
- Plec General de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó
de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (28 de juliol
de 1974).
- NTE Normes Tecnològiques de l'Edificació.
- MV-201. Norma MV 201 / 1972: Murs resistents de fàbrica de totxana.
- Normes MV i "Instruccions Enllumenat Urbà". 1965 MOPU
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del
Contracte.
En cas de contracció o simple complement de diverses normes es tindran en compte,
en tot moment, les condicions més restrictives.
1.13. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució
de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista.
El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències
siguin mínimes, i, si escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense
que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de
servei esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser
objecte de reclamació. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts
de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en
l'apartat anterior.
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1.14. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de
les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, obres complementàries, com poden ser
execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el contractista,
acomplirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució de les obres, a fi de delimitar zones
amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs
complementaris esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost
deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no
podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.
1.15. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds
de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui
l'execució simultània de les Obres i substitució o reposició de serveis afectats, el contractista
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs, de manera que
s'eviti la possible interferència i risc de qualsevol tipus.
El contractista sol.licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietaris de
serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les
canonades dels serveis soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les despeses
originades a les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses als preus
unitaris, i no podran ser objecte de reclamació.
1.16. DESVIAMENT DE SERVEIS
Abans de començar les excavacions, el contractista, fonamentat en els plànols i dades
que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre
el terreny els serveis i les instal.lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els
treballs per no fer-los malbé, i assenyalar aquells que, en darrer terme, consideri necessari
modificar.
Si el tècnic director es mostra conforme, sol.licitarà a l'empresa i als organismes
corresponents la modificació d'aquestes instal.lacions. Aquestes operacions es pagaran
mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el
contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses
corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les
factures.
Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten
la col.laboració del contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària.
1.17. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a
la bona i segura marxa dels treballs.
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant
l'execució de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o que
es puguin causar altres persones o entitats.
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1.18. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord
amb el Quadre de Preus núm.1 s’entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment
acabades.
En el càlcul de la proposició econòmica, s'haurà de tenir en compte que qualsevol
material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el
perfecte funcionament de la unitat executada en relació a la resta d'obra realitzada, es
considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, i no podran ser objecte de sobrepreu.
L'ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà
ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als
preus del Contracte.
1.19. CONTROL D'UNITATS D'OBRA
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de
qualitat de les unitats d'obra, i escollirà el que sigui més adient per a les condicions de l'obra.
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, amb
la sol.licitud prèvia de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de
funcionament:
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que
s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats.
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a
l'empresa constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà la comunicació
telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència.
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5. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar 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

- Aigua per a formigó pretesat:

(3.000 ppm)

<= 1 g/l

(1.000 ppm)

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:
- Hidrats de carboni (UNE 7132):

<= 3 g/l

(3.000 ppm)

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:
- Armat:

<= 0,2% pes de ciment

<= 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 (EHE08).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos
anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de
prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat
78.2.2.1 de 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
B0311500,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:
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):

0%

Color mé s clar que el patró

Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc,
en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals

sans, o de

resistència elevada, han

fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:

de ser adequats

per

a la
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- Dimensió mínima permesa =

4 mm

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:
- Coeficient de Los Ángeles:

<= 0,6%

<= 0,25%
<= 7%
<= 5%

<= 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:
- Armat:

<= 0,2% pes de ciment

<= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:

<= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:

<= 10%

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’ exposició
H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha
de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu
cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o
àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
│
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│
│
│ 4 mm │ 2 mm │ 1 mm │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Superior│
0
│
4
│
16
│
40
│
70
│
77
│
(1)
│
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Inferior│
15
│
38
│
60
│
82
│
94
│
100
│
100
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus:
- Granulat fí:

<= 1,5% en pes
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- 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:
- Resta de casos:

>= 70

>= 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:
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE

<= 2%
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin

causar danys a estructures, capes de ferms,

o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per

a

qualsevol

utilització

diferent

d’aquesta,

es

requereix

l’acceptació

expressa

de la

direcció

facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per l’us al que es preté n destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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
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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 (EHE08).
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 (EHE08).
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
Decret Legislatiu

DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

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.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que
exigeixen

requisits

de

seguretat

molt

estrictes*.

*

Requisits

que

han

de

ser

definits

per

lleis,

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
-

Productes

per

a

edificació,

fabricació

de productes

de

formigó

prefabricat,

carreteres

i

altres

treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 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
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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.
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 las 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
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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.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva la
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió

Europea o de

l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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:
- Fum de sílice:

S

D

- Putzolana natural:

P

- Putzolana natural calcinada:
- Cendra volant Sicília:
- Cendra volant calcària:
- Esquist calcinat:

T

V
W

Q
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- Filler calcari L:

L

- Filler calcari LL:

LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│ CEM I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│ CEM II/A-S │
│
│ CEM II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice
│ CEM II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│ CEM II/A-P │
│
│ CEM II/B-P │
│
│ CEM II/A-Q │
│
│ CEM II/B-Q │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│ CEM II/A-V │
│ volants
│ CEM II/B-V │
│
│ CEM II/A-W │
│
│ CEM II/B-W │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb esquist
│ CEM II/A-T │
│ calcinat
│ CEM II/B-T │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb filler
│ CEM II/A-L │
│ calcari
│ CEM II/B-L │
│
│ CEM II/A-LL │
│
│ CEM II/B-LL │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland mixt
│ CEM II/A-M │
│
│ CEM II/B-M │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│ CEM III/A
│
│ forn alt
│ CEM III/B
│
│
│ CEM III/C
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│ CEM IV/A
│
│
│ CEM IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│
│
│ CEM V/B
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la
designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 1971.
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)
norma UNE-EN 413-1.

són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la
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CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus
i addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│
I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│
II/A-S
│
│
│
II/B-S
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice
│
II/A-D
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│
II/A-P
│
│
│
II/B-P
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│
II/A-V
│
│ volants
│
II/B-V
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│
III/A
│
│ forn alt
│
III/B
│
│
│
III/C
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│
IV/A
│
│
│
IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 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,
cementos comunes.

especificaciones y criterios de conformidad de

los
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UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ

(CAC):

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i
classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça

enregistrada del fabricant

- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o
documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- 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
tipus

i

classe

de

ciment

i

de

les

característiques

ho considera oportú, de comprovació del

físiques

químiques

i

mecàniques

mitjançant

la

realització de 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 preve ure possibles defectes o en el cas que el Responsable així
ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes
en l’ús de ciments de 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.

B052 - GUIXOS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les
característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.
S’han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes
segons l'ordre 14-1-1991.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

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.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:

=> 1,0 N/mm2

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:
- Guix especial per a la construcció de designació C6:

=> 1,0 N/mm2

> 1 N/mm2

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d’aplicació manual de designació B1:

> 2,0 N/mm2

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:
- Guix especial per a la construcció de designació C6:

> 2,0 N/mm2

> 2 N/mm2

Temps d’inici d’adormiment:
- Guix de designació B1 d’aplicació manual:

> 20 minuts

- Guix de designació B1 de projecció mecànica:

> 50 minuts

- Guix de designació C6: > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s’han de designar
següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma EN 13279-1
- Resistència a compressió

de la

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació

de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques

de guix laminat s’han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l’expressió “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con
aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado”
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques
de guix laminat han d’ anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé
sobre l’embalatge, l’albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera
que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1:
Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2:
Métodos de ensayo.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
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UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte

¦

Ús previst

¦ Característiques

¦ Sistema ¦

¦------------¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦
¦
¦

Guix de

¦ En parets, envans, sostres, revest.

¦

¦ segons procedeixi, p/protecció

¦-------------------¦---------¦

¦construcció ¦ davant del foc d'elements estruct.

¦

¦i conglom. a¦ i/o compartimentació davant del foc

¦

¦base de guix¦ en edificis.

¦

¦

per a la

Reacció al foc

¦

3/4

¦
Altres

¦
¦

¦

4

¦

¦

¦

¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦

¦construcció ¦ En parets, envans, sostres, revest.

¦

¦

¦ segons procedeixi, en situacions i

¦

¦

¦ usos no mencionats anteriorment

¦

¦
Tots

¦

¦
4

¦

¦
¦

+---------------------------------------------------------------------------------+
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre l’ embalatge de
manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha
d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica
- Característiques a les que s’aplica la opció “Prestació No Determinada” (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte

¦

Ús previst

¦ Característiques

¦ Sistema ¦

¦---------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc

¦

3/4

¦

¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc

¦-------------------------------¦

¦

¦ Altres

p/plaques ¦

¦

4

¦

¦guix laminat¦--------------------------------------------------------------------¦
¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦

¦

¦plaques guix¦ nats anteriorment

¦ Tots

¦

¦

¦

¦

laminat

¦

¦
4

¦
¦

+---------------------------------------------------------------------------------+
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre l’embalatge de
manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació

comercial que acompanya al producte) i ha

d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resistència a l’esforç tallant
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- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència a flexió
-

Altres

valors

que

depenen

del

sistema

i

que

ha

de

declarar

el

fabricant

en

la

seva

documentació sobre l’ús previst
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començ ar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102-032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102-032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102-037)
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 102-032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102-032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva repr esentativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS

DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:

La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma
europea EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l’ obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del
fabricant, d’acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la
norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'acopi existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és
satisfactori, es rebutjarà

tot l'acopi i es faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides

que arribin a l'obra.

B053 - CALÇS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de
calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una
pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):

>= 90% en pes

Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):

<= 5% en pes

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):

<= 2% en pes

Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):

<= 4% en pes
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Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm:
- Material retingut al tamís 0,2 mm:

<= 7%
<= 2%

Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades:

Passa

- Altres calçs:
- Mètode de referència:
- Mètode alternatiu:

<= 20

<= 2

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:

0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades:
- Altres calçs:

45% < h < 70%

<= 2%

Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamí s de 3 mm:

0%

- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):

=< 3% en masa

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada
després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç

lliure (UNE-EN 459-2):

- Calç del tipus NHL 2:
- Calç del tipus NHL 3,5:
- Calç del tipus NHL 5:

>= 15% en pes
>= 9% en pes
>= 3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics
que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera
que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de
calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les
facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes
de construcció:
- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en
Fàbrica
Per a cada remesa caldrà un albarà

amb una documentació annexa i un full de característiques.

A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
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- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu
de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d’òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del
certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar
els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
S’han d’extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de
contrast que s’ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2)
- Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l’aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2 )
S’han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a
cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar
les seves característiques especifiques.
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De
cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs
de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha de prendre una tercera mostra si el
subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al
plec.
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós
o aglomerat.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064500C,B064300C.
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:
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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 EHE08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici

no ha de superar el 10% del pes

del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons
l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un
distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j
dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t:
edat del formigó en dies, s:

c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta

resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid
(CEM 32,5R, CEM

42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))).

Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
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- 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:
- Obres de formigó armat:

>= 200 kg/m3

>= 250 kg/m3

- Obres de formigó pretesat:
- A totes les obres:

>= 275 kg/m3

<= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
classe

d'exposició

(taula

37.3.2.a).

La

relació

aigua/ciment

considerant

el

tipus

favorable ha de ser:
- Formigó en massa:
- Formigó armat:

<= 0,65

<= 0,65

- Formigó pretesat:

<= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:

0 - 2 cm

- Consistència plàstica:
- Consistència tova:

3 - 5 cm

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:
- Armat:

<= 0,2% pes de ciment

<= 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:
- Consistència fluida:
- Consistència líquida:

± 1 cm

± 2 cm
± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec:
- Formigons submergits:
- Relació aigua-ciment (A/C):

>= 325 kg/m3

>= 375 kg/m3
< 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm:
- Granulat gruixut d <= 8 mm:

>= 400 kg/m3
>= 450 kg/m3

Consistència del formigó:
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Assentament con
│
Condicions
│
│
d’Abrams(mm)
│
d’ús
│
│------------------------------------------------------------│
│
130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec
│

de la

d'exposició

més
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│
│
│
│

H >= 160
H >= 180

│ - Formigó bombejat, submergit o
│
abocat sota aigua amb tub tremie
│ - 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:
- Formigons submergits:

>= 325 kg/m3

>= 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:
- Granulat gruixut D > 16 mm:

<= 450 kg/m3
= 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:
Relació aigua/ciment:

>= 300 kg/m3
<= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):

2 - 6 cm

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà 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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE08).
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
- 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:
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- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador,
i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu
oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el
reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació
a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes
les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00
metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència
de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a
subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’
un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el
contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de la especificada a 28 dies, i no s’haguessin
obti ngut 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 y 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 estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades
d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):

<= 30

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:
- Altres casos:

N >= 1

N >= 3

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):

>= 35 y <= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:

N >= 1
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- Altres casos:

N >= 4

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):

>= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:

N >= 2

- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop
efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes
per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció
molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia
molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que 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:
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 la 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:
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- 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.

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065E76B.
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.
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El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici

no ha de superar el 10% del pes

del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons
l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un
distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j
dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t:
edat del formigó en dies, s:

c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta

resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid
(CEM 32,5R, CEM

42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))).

Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció

de la

classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:
- Obres de formigó armat:

>= 200 kg/m3

>= 250 kg/m3

- Obres de formigó pretesat:
- A totes les obres:

>= 275 kg/m3

<= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
classe

d'exposició

(taula

37.3.2.a).

La

relació

favorable ha de ser:
- Formigó en massa:
- Formigó armat:

<= 0,65

<= 0,65

- Formigó pretesat:

<= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:

0 - 2 cm

- Consistència plàstica:
- Consistència tova:

3 - 5 cm

6 - 9 cm

- Consistència fluida:
- Consistència líquida:

10-15 cm
16-20 cm

aigua/ciment

considerant

el

tipus

de la

d'exposició

més
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La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:
- Armat:

<= 0,2% pes de ciment

<= 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:
- Consistència fluida:
- Consistència líquida:

± 1 cm

± 2 cm
± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec:
- Formigons submergits:
- Relació aigua-ciment (A/C):

>= 325 kg/m3

>= 375 kg/m3
< 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:
- Formigons submergits:

>= 325 kg/m3

>= 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:
- Granulat gruixut D > 16 mm:

<= 450 kg/m3
= 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
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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

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 (EHE08).
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

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

de
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- Grandària màxima del granulat
-

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la
central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No
seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de
suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es
realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació
correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament:

<= 100 m3

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador,
i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu
oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el
reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació
a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes
les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00
metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència
de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a
subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’
un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el
contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de la especificada a 28 dies, i no s’haguessin
obti ngut 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 y un altre per la tarda:
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- 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 estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades
d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):

<= 30

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:
- Altres casos:

N >= 1

N >= 3

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):

>= 35 y <= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:
- Altres casos:

N >= 1

N >= 4

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):

>= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:

N >= 2

- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop
efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes
per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció
molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia
molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que 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
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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:
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 la 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.

B07 - MORTERS DE COMPRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
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- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li
aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de
superfície plana i horitzontal amb acabat

porós.

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una pasta
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues minerals, que
s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa,
additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals
que el seu enduriment resulta d’una reacció

química, poden presentar-se en forma d’un o més components.

S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió
millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348):

>= 0,5 N/mm2

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):

>= 0,5 N/mm2

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):
- Temps obert: adherència (EN 1346):

>= 0,5 N/mm2

>= 0,5 N/mm2

>= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (EN 1348):

>= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)

- Temps obert: adherència (EN 1346):

>= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)

Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):

<= 0,5 mm

Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348):

>= 1 N/mm2

- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):

>= 1 N/mm2

- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):

>= 1 N/mm2

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):

>= 1 N/mm2

>= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 1324):

>= 1 N/mm2

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):
- Temps obert: adherència (EN 1346):

>= 1 N/mm2

>= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):

<= 0,5 mm

Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

>= 0,5 N/mm2

>= 1 N/mm2
>= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
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Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 12003):

>= 2 N/mm2

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):
- Temps obert: adherència (EN 1346):

>= 2 N/mm2

>= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):

<= 0,5 mm

Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):

>= 2 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i
d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura
ambient i superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat:

<= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter

Mida mínima del granulat:

>= 0,16 mm

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):

3 <= Q <= 7

MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de
formigó.
Granulometria:

0 - 2 mm

Resistència a compressió a 28 dies :

5 - 6 kN/m2

Resistència a flexotracció a 28 dies :

90 - 120 kg/m2

MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el
seu cas), per a

fàbriques d’obra ceràmica

(façanes, murs, pilars, envans)

com a material

d’unió i

rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al
valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior
o igual

al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima
declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en
volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d’us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d’ aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin
aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (EN 1015-10):

<= 1300 kg/m3

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
-

Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
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- Material amb contingut de matèria orgànica

<= 1,0%:

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:

Classe A1

Classe segon s UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit
de la

intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu:

1 any

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:

6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995

de 28 de juliol
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest
per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d’aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema
de

fabricació

escollits

pel

fabricant

per

tal

d'obtenir

les

propietats

especificades

(concepte

de

prestació):
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en
Fàbrica
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- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que
s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995

de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O
DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció

visual

de

les

condicions

de

subministrament

i

recepció

del

certificat

seva

execució,

de

qualitat

del

fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans

de

l’inici

de

l’obra,

i

amb

freqüència

setmanal

durant

la

es

comprovarà

la

consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3
provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’
acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat
del element corresponent. S'acceptarà

el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en

el projecte.

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B342C4.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d’elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
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- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió

Europea o de

l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria
perjudicial.
Els

filferros

llisos

només

es

poden

utilitzar

com

elements

de

connexió

d’armadures

bàsiques

electrosoldades en gelosia.
Les

barres

corrugades

han

de

tenir

al

menys

dues

files

de

corrugues

transversals,

uniformement

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement
espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:

s’ha d’ajustar als valors

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:

especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.

Variació en intervals de mig mm
Variació en unitats senceres de mm

- Dimensions i geometria de les corrugues:

Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN

10080.
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació
amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:

>= 95,5% Secció nominal

- Aptitud al doblegat:
-

Assaig

doblegat

amb

angle

>=

180º

(UNE-EN

10080,

UNE-EN

ISO

15630-1):

No

s’ha

d’apreciar

trencaments o fissures
-

Assaig

doblegat

-desdoblegat

amb

angle

>=

90º

(UNE-EN

10080,

UNE-EN

ISO

15630-1):

No

s’ha

d’apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm:

>= 6,88 N/mm2

- 8 mm <= D <= 32 mm:
- D > 32 mm:

>= (7,84-0,12 D) N/mm2

>= 4,00 N/mm2

- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm:

>= 11,22 N/mm2

- 8 mm <= D <= 32 mm:
- D > 32 mm:

>= (12,74-0,19 D) N/mm2

>= 6,66 N/mm2

- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦

¦

¦

¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦

C

¦

Ceq

¦

S

¦

P

¦

Cu

¦

N

¦

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada

¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦

¦Producte

¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦

+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros

corrugats

son

els

que

compleixen

els

requisits

establerts

per

la

UNE-EN

10080

per

a

la

fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació
d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
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5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy:

>= 500 N/mm2

- Càrrega unitària de trencament fs:
- Allargament al trencament:
- Relació f/fy:

>= 550 N/mm2

>= 8%

>= 1,03

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura

formada

per

la

disposició

de

barres

corrugades

o

filferros

transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí
seus

punts

de

contacte

queden

units

mitjançant

soldadura

elèctrica,

corrugats,

longitudinals

i

perpendicularment i que els

realitzada

en

una

instal·lació

industrial aliena a l’obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d’ambdós.
Els components d’un panell poden ser

elements simples o aparellats.

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i
sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin
barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):

0,25 fy x An

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels
elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:

<= 50 mm

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra longitudinal):

25 mm

Toleràncies:
- Llargària i amplària:

± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)

- Separació entre armadures:

± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual
agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT 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 (EHE08).
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UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado.
Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que
identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta
marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la
informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d’entrega i nom del peticionari
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques
anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent:
- Data d’emissió del certificat
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l’assaig de doblegat simple
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència
mitjançant l’assaig de la biga
- Marca comercial de l’acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més:
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de
la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les
especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per a
formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta
conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE-08
- La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat
d’acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents
assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i
el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota
càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
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Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas
anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat,
signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més,
facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats
dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de
traçabilitat de colada, mitjanç ant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada
quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de
control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15
barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l’allargament de ruptura
- En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant
la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article
38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb
l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació
en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les caracterí stiques
mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en
cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització
de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió d’un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En
el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les
combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció
sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d’adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi d’ un
certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE EN 10080, només caldrà
determinar la altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels
diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de
subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els
diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els
diàmetres de doblat i les desviacions geomè triques respecte a les formes d’especejament del projecte són
conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar
les evidències documentals de que el procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment
reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura
resistent només en el cas que es faci un control d’execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a la
EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas
de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’
esmentada marca de qualitat de producte.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de l’armadura
presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos,
s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es
tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia, s’acceptarà el
lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà
a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d’ alguna especificació,
es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació excessiu que pugui afectar a les seves
condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues
metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar que
un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura que
presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten
satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar madura defectuosa. En cas contrari, es
rebutjarà tota la remesa.

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F15E51.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i
no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de
1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se
inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces

han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el
maó

i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació

o col·locació.

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un
color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg,
ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
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- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):
indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):

>= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb

>= valor declarat per el fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):

<= valor declarat per el fabricant, amb indicació de

la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció

del contingut en massa o volum, de materials orgànics

distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%:

A1

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació
categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)

de la

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):

El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels

límits següents en funció de la categoría.
- D1:

<= 10%

- D2:

<= 5%

- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua
en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a
revestir i un 5% si es de cara vista,

ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi

submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió

>= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que

hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):

El valor declarat per el fabricant ha d’estar

dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):

<= 1000 kg/m3

PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):

Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):

El valor declarat per el fabricant ha d’estar

dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua:

<= valor declarat per el fabricant

- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :

<=

valor declarat per el fabricant
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres,
fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del

tancament exterior d'un edifici, el fabricant

ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1
del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
-

Productes

per

a

murs,

pilars

i

particions

(peces

Categoria

I*).

*

Peces

amb

una

resistència

a

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor
mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en
Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o
amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28
-

de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
Marca del fabricant i lloc d’origen
Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
Referència a la norma EN 771-1
Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són coincidents
amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en
tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que
assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de
compliment amb CTE.
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- Control de recepció

mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre 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 element estructural incloure la verificació:
- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, o altre
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 subministra rebut, segons control
de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de
condicions tècniques.
- Abans de començar l’ obra , si varia el subministrament, i cada 45000 unitats que arribin a l’obra es
faran els següents assaigs de qualitat:
- Absorció d’aigua (3 maons) (UNE 67027)
- Eflorescència (5 maons ceràmics + 1 maó de contrast) (UNE 67029)
- Resistència a la gelada (10 maons) (UNE 67028)
- Resistència a la compressió (10 maons) (UNE EN 772-1)
- Succió (3 maons) (UNE EN 772-11 )
- Massa (6 maons)
- En element estructural incloure la verificació:
- Massa:

6 peces

- Resistència

a

compressió (UNE-EN 772-1):

- Eflorescència (UNE 67029):
- Succió (UNE-EN 772-11):

3 peces

- Absorció d’aigua (UNE 67027):
- Gelabilitat (UNE 67028):
- Sobre

6 peces

5 peces
3 peces

10 peces

6 peces es faran les següents comprovacions geomètriques, segons UNE 67030:

- Tolerància dimensional
- Planeïtat
- Gruix mínim de paret
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF

tingui dubtes de la seva representativitat, es

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades.
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la
fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci – Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les
especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions
realitzades.

B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS
B0G1 - PEDRES NATURALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0G10000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).
Les pedres considerades són:
- Gres

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Calcària
- Granítica
- Basàltica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats
provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes
vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:

longitud (l), amplada ( b)

i gruix (d).
Els acabats superficials s’han d’ extendre uniformement fins a les arestes de la peça.
En acabats superficials on s’utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuï tats i
esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN
1469

i/o UNE-EN 1341.

Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres:
- Pedra calcària:

>= 24 kN/m3
>= 20 kN/m3

- Pedra granítica:

>= 25 kN/m3

PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i
materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament
per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament
per quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.
- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries)
- Tractament químic superficial
Les característiques següents han de complir a mb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):

Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-

EN 12372/AC
Resistència a l’abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341 .
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies:
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:
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- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:

± 4 mm

- Rajoles de vores tallades

±

de dimensió nominal > 700 mm:

- Rajoles de vores partides:

5 mm

± 10 mm

- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:
- Rajoles de vores partides:

±
±

2 mm
3 mm

± 10 mm

- Diferència màxima entre la llargà ria de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Llargària < 700 mm

: 6 mm

- Llargària => 700 mm

: 8 mm

- Classe 2 (marcat D2):
- Llargària < 700 mm
- Llargària =>

: 3 mm

700 mm

: 6 mm

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat T0):

Cap requisit per a la mesura del gruix

- Classe 1 (marcat T1):
- Gruix =< 30 mm:

± 3 mm

- 30 mm < gruix =< 60 mm:
- > 60 mm de gruix:

± 4 mm

± 5 mm

- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm:

± 10%

- 30 mm < gruix =< 60 mm:
- > 60 mm de gruix:
- Desviació

± 3 mm

± 4 mm

de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):

- Vora recta més llarga > 0,5 m:
- Cara de textura fina:

± 2 mm

- Cara de textura gruixuda:

± 3 mm

- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina:

± 3 mm

- Cara de textura gruixuda:

± 4 mm

- Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina:

± 4 mm

- Cara de textura gruixuda:

± 6 mm

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12mm.
Les característiques segü ents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:
- Reacció al foc :

Ha de complir la norma UNE-EN 13755

Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057

- Absorció a l’aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:

Ha de complir la norma UNE-EN 12371

- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales):

Ha de complir la

norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de complir la norma UNEEN 12058 o UNE-EN 12057
Toleràncies:
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm
- Gruix nominal E en mm:
- 12<E<=15: ±1,5 mm
- 15<E<=30: ±10%
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- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80 : ±5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el
fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor :

<=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm

En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Longitud i amplària:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Longitud o amplària nominal en mm.
│
<600
│ >=600
│
│─────────────────────────────────────────│──────────│──────────│
│ Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm
│
±1mm
│ ±1,5mm │
│ Gruix d’arestes bisellades > 50mm
│
±2mm
│ ±3 mm
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm
- Llargada i amplària:
- Gruix:

(plaquetes)

±1mm

±1,5mm

- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.
Les característiques següents han de complir a mb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió:

Ha de complir la norma UNE-EN 12372

- Càrrega de trencament de l’ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:
- Reacció al foc :

Ha de complir la norma UNE-EN 13755

Ha de complir la norma UNE-EN 1469

- Absorció a l’aigua per capil·laritat :
- Densitat aparent o porositat oberta:
- Resistència al glaç/desglaç:
- Resistència al xoc tèrmic:

Ha de complir la norma UNE-EN 1925
Ha de complir la norma UNE-EN 1936

Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Ha de complir la norma UNE-EN 14066

- Permeabilitat al vapor d’aigua:

Ha de complir la norma UNE-EN 12524

Toleràncies:
- Gruix nominal E en mm
-12<E<=30

10%

-30<E<=80
-E>80

±3 mm
±5 mm

- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el
fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor :

<=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm

En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Longitud i amplària:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Longitud o amplària nominal en mm.
│
<600
│ >=600
│
│─────────────────────────────────────────│──────────│──────────│
│ Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm
│
±1mm
│ ±1,5mm │
│ Gruix d’arestes bisellades > 50mm
│
±2mm
│ ±3 mm
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
-

Localització

d’ancoratges

(

localització

especifica,

profunditat

i

diàmetre

dels

ancoratges

del

passador):
- Localització de l’eix mesurat al llarg de la longitud o amplària de la rajola:
- Localització de l’eix mesurat al llarg del gruix:
- Profunditat del forat:

±2 mm

±1mm (mesurat des la cara exposada)

+3 / -1mm

- Diàmetre del forat +1 / -0,5mm
- Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les tolerà ncies especifiques.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl·lics
a l’embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s’han de protegir amb mitjans adequats
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que
no es trenquin ni s'escantonin.
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS MURALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ

EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 1341):

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació
de vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel
fabricant:
- Han de portar el marcatge

CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d’identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1341
- L’ús previst i la descripció de la llosa
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones
delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ
EN 12058, UNE-EN 12057):

EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I PLAQUETES (UNE-

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular,
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell
o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple

productes

o

materials

de

la

classe

A1

conformement

a

la

Decisió

96/603/CE,

i

les

seves

modificacions),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al
foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):
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- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies
perilloses, i per a

voltes suspeses interiors

o exteriors sotmesos a

requisits de seguretat

en ús

(resistència a la flexió),
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell
o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament
identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una
etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l’embalatge i/o sobre la documentació

comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent

informació com a mínim:
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058

i/o UNE-EN 12057)

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els
usos finals
- Característiques:
- Per a rajoles per a paviments i escales d’ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Densitat aparent
- Per a rajoles per a paviments i escales d’ús extern:
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ

EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS (UNE-EN 1469):

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al
foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies
perilloses, i per a

voltes suspeses interiors

o exteriors sotmesos a

requisits de seguretat

en ús

(resistència a la flexió),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una
etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l’embalatge i/o sobre la documentació

comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent

informació com a mínim:
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els
usos finals
- Característiques:
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- Plaques per a ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l’ancoratge
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat aparent
- Plaques per a ús exterior:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l’ancoratge
- Resistència al glaç / desglaç
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència al xoc tèrmic
- Densitat aparent
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són coincidents
amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en
tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que
assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de
compliment amb CTE.
- Control de recepció

mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre 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.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin a l’obra
es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de
condicions

tècniques,

incloent

els

resultats

dels

assaigs

següents,

realitzats

per

un

laboratori

acreditat:
- Pes específic UNE-EN 12372
- Coeficient de saturació
- Absorció d’aigua UNE-EN 12372
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d’elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs):
- Contingut d’ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d’aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF

tingui dubtes de la seva representativitat, es

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Control de característiques geomè triques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373
- Dimensions
- Balcaments
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d’arestes
- Planor
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2

de superfície (unes 10000 peces),

es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de
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condicions

tècniques,

incloent

els

resultats

dels

assaigs

següents,

realitzats

per

un

laboratori

acreditat:
- Pes específic (UNE-EN 1936)
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:
- Gruix
- Angles
- Planor
- Rectitud d’arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF

tingui dubtes de la seva representativitat, es

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
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 A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de qualitat del
fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble
número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les
peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:
No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corres ponent certificat de
qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan
aquests resultin satisfactoris.
En

cas

d’incompliment

d’una

comprovació

geomètrica,

es

repetirà

l’assaig

que

no

compleixi

les

especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s’acceptarà el lot, quan els resultats
obtinguts sobre las 10 peces resultin satisfactoris.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B83 - MATERIALS PER A APLACATS
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B83Z1100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements següents:
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
- Estructura de suport per a panells compostos d’alumini, feta amb perfils verticals omega d’ alumini
50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d’alumini, i estructura horitzontal de
tubs d’alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica
PERFILERIA:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin
pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris
per la seva fixació mecànica al parament.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfí cie i no ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les
classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc:

Z275, Z140, Z100

- Recobriment protector de zinc-alumini:
- Recobriment protector d’alumini-zinc:

ZA130, ZA095
AZ150, AZ100

El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de
la següent manera:
- La expressió “perfilería metálica”
- Referència a la norma europea EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm:

± 3 mm

- 3 000 < L =< 5 000 mm:
- L >= 5 000 mm:

± 4 mm

± 5 mm

- Amplària del perfil:

± 0,5 mm

- Amplària de l’ala:
- Ala compresa entre dos plecs:

± 0,5 mm

- Ala compresa entre plec i vora tallada:
- Angle format per l’ala i l’anima:
- Rectitud del perfil:

± 1,0 mm

± 2º

< L/400 (L=llargària nominal)

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície plana l’extrem
no travat del perfil)
Gruix de la planxa:

>= 0,6 mm

GANXO D'ACER GALVANITZAT:
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de
garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.
Diàmetre:

>= 0,5 cm

Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:

>= 2 cm

PLATINA:
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades
en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.
Límit elàstic de l'acer:
Llargària:
Gruix:
Alçària:

420 N/mm2

>= 7 cm

>= 0,3 cm
>= 2,5 cm

Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d’alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els suports han de ser peces en forma d’U de planxa d’ alumini, amb perforacions per fixar els perfils
verticals, i perforacions per a fixar els suports a la obra de fàbrica de l’edifici. Les perforacions han
de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d’alumini, i fixacions mecà niques adaptats al
tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
+- --------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte

¦

Ús previst

¦ Característiques

¦ Sistema ¦

¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦

¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc

¦

¦ cificacions de reacció al foc

¦ Perfileria ¦

¦

3/4

¦

¦---------------------¦---------¦
¦ Altres

¦

4

¦

¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦

¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots

¦

¦

¦ nats anteriorment

¦

¦

4

¦
¦

+---------------------------------------------------------------------------------+
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de
tipus, realitzat pel laboratori notificat
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la perfileria
de manera visible (o si no és possible, sobre l’etiqueta, l’ embalatge, o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Resistència a flexió, valor declarat
- Reacció al foc, Classe
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d’acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFILERIA:
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN

14195:2005/AC:2006

Perfilería

metálica

para

su

uso

en

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD3 - CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

sistemas

de

placas

de

yeso

laminado.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BD3Z2555.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixa sifònica for mada per un cos de PVC no plastificat amb tapa cega d’acer inoxidable, o amb reixeta
sifònica, o registre amb cos de PVC i tapa amb embellidor d’acer inoxidable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa el accessori, així com que
les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels accessoris compleixen la norma
UNE-EN 1329.
El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada.
La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 mm. Ha d'anar
muntada per mitjà de rosca i ha de portar junt elàstic.
La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix tancament
hidràulic que la resta d'entrades.
Diàmetre del cos:

>= 100 mm

Gruix de les parets:

>= 3 mm

Alçària del tancament hidràulic:

>= 50 mm

Característiques del PVC (UNE 53-114):

Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials escollits
(si s’escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d’identificació dels materials, verificant que les seves caracterí stiques i dimensionament
s’adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de controlar globalment.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius

de

cobriment

i

tancament

per

a

pous,

pericons,

embornals

complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer

o

interceptors

i

materials

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles,
s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de
varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
-

Classe

D

400:

Calçades

de

carreteres

(inclòs

carrers

de

vianants),

vorals

estabilitzats

i

zones

d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls,
etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser
utilitzat.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una
adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al
trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb
una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us
normal.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament
corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a
l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a
mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D
400 poden tenir una superficie cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de
seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
- Complements per a pou de registre:
- Graó d’acer galvanitzat
- Graó de fosa
- Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de
registre
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir
les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm

>= 50 mm

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Dimensions:

± 1 mm

- Guerxament:

± 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:

>= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària:

<= 170 mm

- Amplària:
- Classes A 15 a B 125:

18-25 mm

- Classes C 250 a F 900:

18-32 mm

- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125:

18-38 mm

- Classes C 250 a F 900:

30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes
superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat
en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió
- Classe B 15 a F 900:
- Classe A 15:

del formigó després de 28 dies:

>= 40 N/mm2

>= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:

>= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit
esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes,
etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):
Contingut de ferrita, a 100 augments:
Contingut de fòsfor:
Contingut de sofre:

>= 180 N/mm2

>= 155 HB
<= 10%

<= 0,15%
<= 0,14%

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció:
Límit elàstic (UNE 7-474):

340 - 500 N/mm2
>= 220 N/mm2

Allargament a la ruptura: >= 23%
Característiques del galvanitzat:
- Densitat del metall dipositat: ≥ 6,4 kg/dm3
- Massa del recobriment (UNE 37-501): ≥ 610 g/m2
- Gruix (UNE 37-501): 85 micres
- Puresa del zenc (UNE 37.302): ≥ 98,5%
- Adherència (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments
Toleràncies:
- Dimensions:
- Guerxament:

± 2 mm
± 1 mm

- Diàmetre del rodó:

- 5%

GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):
Allargament a la ruptura:
Contingut de perlita:

>= 380 N/mm2

>= 17%

<= 5%

Contingut de cementita a les zones d'encastament:

<= 4%

Toleràncies:
- Dimensions:
- Guerxament:

± 2 mm
± 1 mm

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una
brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i
el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.
No ha de tenir porus.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les
seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o
danys

que alterin les seves característiques.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones
y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas
moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua,
drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.
- Al cas de graons d’acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:
- Assaig d’adherència d’un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)
- Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula d e galvanitzat (UNE-EN ISO
1461)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar

segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant.
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s’incrementarà
el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al
100% del subministrament.

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT
BF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF213200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers rebliments,
depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a
l'especificada en les taules de característiques dimensionals i toleràncies.
Característiques dimensionals:
┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tub │ Fondària
│Diàmetre │ Gruix
│ Llargària │
│
│
màxima
│exterior │ paret
│
│
│
│irregularitat │ teòric │(DIN 2440)│
│
│
│
(mm)
│ (mm)
│ (mm)
│
(mm)
│
│──────│──────────────│─────────│──────────│────────────│
│ 1/8" │
0,25
│ 10,2
│
2
│
│
│ 1/4" │
0,30
│ 13,5
│ 2,35
│
│
│ 3/8" │
0,30
│ 17,2
│ 2,35
│
│
│ 1/2" │
0,30
│ 21,3
│ 2,65
│
│
│ 3/4" │
0,30
│ 26,9
│ 2,65
│
│
│ 1" │
0,40
│ 33,7
│ 3,25
│
│
│1"1/4 │
0,40
│ 42,4
│ 3,25
│
4 - 8
│
│1"1/2 │
0,40
│ 48,3
│ 3,25
│
│

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

│ 2" │
0,50
│ 60,3
│ 3,65
│
│
│2"1/2 │
0,50
│ 76,1
│ 3,65
│
│
│ 3" │
0,50
│ 88,9
│ 4,05
│
│
│ 4" │
0,60
│ 114,3
│ 4,50
│
│
│ 5" │
0,60
│ 139,7
│ 4,85
│
│
│ 6" │
0,60
│ 165,1
│ 4,85
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────┘
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris platejat,
semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha
d'obtenir per immersió en bany calent de zinc.
Pressió de treball (UNE 19-002):

<= 20 bar

Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):

>= 32 bar

Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tub │Diàmetre │ Gruix
│ Ovalitat
│Excentricitat │Llargària │
│
│exterior │ paret
│
│(gruix mínim │
│
│
│ teòric │
│
│
puntual)
│
│
│
│ (mm)
│ (mm)
│
│
(mm)
│ (mm)
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│
│sense límit│
│
│
│
│ 1/8" │ ± 0,4
│ - 0,25
│ 9,8 - 10,6 │
>=1,75
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│ 1/4" │ - 0,3
│ - 0,3
│ 13,2 - 14
│
>=2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,3
│sense límit│
│
│
│
│ 3/8" │ - 0,5
│ - 0,3
│ 16,7 - 17,5 │
>=2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│ 1/2" │ - 0,3
│ - 0,3
│
21 - 21,8 │
>=2,3
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│
│sense límit│
│
│
│
│ 3/4" │ ± 0,4
│ - 0,3
│ 26,5 - 27,3 │
>=2,3
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│ 1" │ - 0,4
│ - 0,4
│ 33,3 - 34,2 │
>=2,8
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│1"1/4 │ - 0,4
│ - 0,4
│
42 - 42,9 │
>=2,8
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│1"1/2 │ - 0,4
│ - 0,4
│ 47,9 - 48,8 │
>=2,8
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│ 2" │ - 0,6
│ - 0,5
│ 59,7 - 60,8 │
>=3,2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│2"1/2 │ - 0,8
│ - 0,5
│ 75,3 - 76,6 │
>=3,2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,6
│sense límit│
│
│
│
│ 3" │ - 0,9
│ - 0,5
│
88 - 89,5 │
>=3,5
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,7
│sense límit│
│
│
│
│ 4" │ - 1,2
│ - 0,6
│113,1 - 115
│
>=4
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 1,1
│sense límit│
│
│
│
│ 5" │ - 1,2
│ - 0,6
│138,5 - 140,8 │
>=4,2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 1,4
│sense límit│
│
│
│
│ 6" │ - 1,2
│ - 0,6
│163,9 - 166,5 │
>=4,2
│
6%
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament
sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte.
(Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització de mesures d’espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat superficial
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
S’ha de mesurar l’espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S’ha de
zones de cada tub, prenent 5 mesures per zona.

mesurar a 3

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui
adequadament identificat.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG134801.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes per a quadres de comandament i protecció.
S'han de considerar els materials següents:
- Antixoc
- Autoextingible
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb
porta o sense.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, amb tapetes extraibles,
per a fer accessibles els elements de maniobra. Ha d'anar fixada al cos mitjançant cargols.
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha de portar un orifici de
precintat i un anagrama d'homologació UNESA.
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Amplària del perfil:

35 mm

Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):
Classe del material aïllant (UNE 21-305):

45 mm

A

CAIXES AUTOEXTINGIBLES:
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):

Autoextingible

Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als visos de fixació de la
tapa. Ha de tancar per pressió.
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324):

>= IP-425

Grau de protecció sense porta (UNE 20-324):

>= IP-405

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures
i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o
ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones
eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació als requisits
del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/

UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS Y ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació
safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.

de

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l’atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE,
s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la
marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 500862-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE
SERVEIS:
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions
geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-24.

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG31S000,BG31S500,BG31S001,BG31N000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar,
tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics

i

corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió

Europea o de

l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
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Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de
ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La

forma

exterior

dels

cables

multipolars

(reunits

sota

una

coberta

única)

ha

de

ser

raonablement

cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:

Blau i marró

- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:

Fase: Negre, marró i gris

- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra:

Fase: Marró, negre i gris,

- Cables sense conductor de terra:
- Cables pentapolars:

Terra: Llistat de groc i verd

Fase: Marró, negre i gris,

Fase: Marró, negre i gris,

Neutre: Blau,

Neutre: Blau
Terra: Llistat de groc i verd

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│
│Gruix (mm)
│ 0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Gruix de la coberta:

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1

Temperatura de l'aïllament en servei normal:

<= 90°C

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):

<= 250°C

Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats:

<= 1 kV

- Entre conductors aïllats i terra:

<= 0,6 kV

Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):

>= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de
la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir
les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de
la secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables
eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d’identificació
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la
taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini
i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels
conductors corresponguin a l’assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Despreniment d’halògens:

1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)

(exigit a recepció)
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió
per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ

DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

BG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE
21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines,

UNE 21027

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió

Europea o de

l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21022.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el
mateix diàmetre.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Secció (mm2)│1,5│2,5-6│10-16│25-35│50-70│95-120│150│185│240│
│────────────│───│─────│─────│─────│─────│──────│───│───│───│
│Gruix (mm) │0,7│ 0,8 │ 1,0 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │1,8│2,0│2,2│
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):

>= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al
voltant del conductor.
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums ,
gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002.
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables
eléctricos.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o
iguales a 450/750V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de
baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Llargària de la peça
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d’identificació
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la
taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini
i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels
conductors corresponguin a l’assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Despreniment d’halògens:

1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)

(exigit a recepció)
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió
per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , bipolar amb
2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols
protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
-

Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures
i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un per fil
normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell
- Número d’ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el sí mbol A i
situat a l’interior d’un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal.
Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la
part frontal de l’interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació

i els de sortida, els primers han de marcar-se

mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’interior de l’interruptor i els altres mitjançant
fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de l’ interruptor.
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva connexió
correcte. En l’esquema de connexions, els borns s’han de designar amb els símbols corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols,
volanderes o altres p arts no fixes de l’interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un per fil
normalitzat.
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les
indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar
instantània
- La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats
- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d’energia, si s’aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de
dispar instantània ha de ser visible quan l’interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor.
L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la
connexió dels cables d’alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l’interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols,
volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor
o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d’ús
- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d’ús B
- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament
visibles o be han d’especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aï llant emmotllat que formi part integrant de
l’interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA
fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar
un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge

i desmuntatge sobre el perfil.

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
Han d’estar construïts per un bastidor de planxa d’acer galvanitzat on han d’ anar muntats l’interruptor i
els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA
fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.
3.- UNITAT 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

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
UNE-EN

60898/A1:1993

ERR

Interruptores

automáticos

para

instalaciones

domésticas

y

análogas

para

la

protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació
materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.

amb els

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat
tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els
equips i verificar l’adequació als requisits del projecte.
- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a
la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d’aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors
automà tics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació
fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de
l’assaig de dispar de magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es
realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L’empresa de control de qualitat
verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Segons criteri de la DF, podrà

ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics
magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors
automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de
corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil
normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada
amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores
fixades al mateix. Han d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor
estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament
marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra
N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, volanderes
o altres parts movibles de l’interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS
MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió

que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil

normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de
treballar conjuntament.
No

ha

de

ser

possible

modificar

les

específicament destinats a la regulació

característiques

de

funcionament

per

mitjants

diferents

als

de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o

la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar
marcades com a mínim les indicacions següents:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els
símbols normalitzats
Les

marques

han

de

trobar-se

sobre

el

propi

bloc

diferencial

o

bé

sobre

una

o

vàries

plaques

senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que quedin
visibles i llegibles quan l’ interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar
clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra
N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol
altre part mòbil de l’interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar
marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els
símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan
acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver l’esquema
de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat
anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part

integrant de

l’interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de

ser l’esmentat a

l’apartat anterior, pel que fa

referència als blocs

diferencials

fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han
de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han de
portar els borns de connexió per a la unió amb l’interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN

61008-1:1996

Interruptores

automáticos

para

actuar

por

corriente

diferencial

residual,

sin

dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas
generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS
MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN

61009-1:1996

Interruptores

automáticos

para

actuar

por

corriente

diferencial

residual,

con

dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació
materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.

amb els

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat
tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els
equips i verificar l’adequació als requisits del projecte.
- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a
la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d’aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors
automà tics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació
fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de
l’assaig de dispar de magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es
realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L’empresa de control de qualitat
verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD12220.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de
diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir
totalment.
Gruix del recobriment de coure:
┌────────────────────────────────────────┐
│Tipus
│ Estàndard │ 300 micres │
│───────────────│───────────│────────────│
│Gruix (micres) │
>= 10
│
>= 300
│
└────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Llargària:
- Diàmetre:

± 3 mm
± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos.
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
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà segons criteri de
la DF.

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons
de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de
coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de
seguretat, i no han de fer disminuir, en cap

cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de
conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure,
d'1 m de canalització o d'1 m de

conductor de seguretat.

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

BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes
seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGYD1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a
plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a
terra, o d'una placa de connexió a terra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM2 - BRAÇOS MURALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHM20000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Braç

mural,

parabòlic

o

recte,

de

tub

d'acer

galvanitzat,

o

braç

mural

recte

de

planxa

d'acer

troncopiramidal galvanitzada, de fins a 2 m de llargària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Un dels extrems del braç ha d'estar soldat a una platina d'acer que hi fa de suport.
La platina ha d'estar proveïda de forats per a fixar-lo a la paret amb cargols. Ha d'estar galvanitzat en
calent per immersió.
El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN ISO 1461
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha de tenir un cargol per a la connexió a terra.
Diàmetre del tub (D):

33 <= D <= 60 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats. Cal evitar arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002

BHM3 - BÀCULS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHM30000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, com a màxim, d'un sol
braç, amb platina de base i porta.
S'han de considerar els tipus següents:
- Bàcul troncocònic
- Bàcul amb braç de tub
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
El bàcul estarà dissenyat i construït segons les especificacions
No es pot fer servir acer efervescent.

de les normes EN 40-2 i EN 40-5.

El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser

adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:
- Bàculs de planxa o xapa d’acer:

material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN

10149-1 i EN 10149-2
- Bàculs d’acer acabat en calent:

material d’acord amb la norma EN 10210

- Bàculs d’acer conformat en fred:
- Bàculs d’acer inoxidable:

material d’acord amb la norma EN 10219

material d’acord amb la norma EN 10088

Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com é s ara bonys, butllofes, esquerdes o incrustacions
que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o
cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dimensions (mm) │
300x300x6
│
400x400x10
│
│────────────────│────────────────────│────────────────────│
│Alçària (m)
│ 4
│ 5
│ 6
│ 8
│ 9
│ 10 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
Pern d'ancoratge:

acer S 235 JR

Dimensions dels registres i de les portes:

Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2

Dimensions de la subjecció de les lluminàries:

Han de complir les

especificacions de la norma UNE-EN 40-

2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:

>= 98,5%

TRONCOCÒNIC:
- Conicitat (C):

1,2% <= C <= 1,3%

Els bàculs Han d’anar marcats, de manera clara i duradora, amb la segü ent informació com a mínim:
- El nom del fabricant
- L’any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de

conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargària total lt:

xt =< 0,003 x lt

- sobre una llargària parcial lp >= 1m:

xp =< 0,003 x lp

- Llargària:
- bàculs d’alçària nominal =< 10 m:
- bàculs d’alçària nominal > 10 m:
- Sortint del bàcul:

± 1%
± 1,2%

± 2%

- Angle de fixació de la lluminària:
- Obertura porta: + 10 mm;

± 2º respecte a l’horitzontal (sense càrrega)

- 0 mm

- Secció transversal:
- tolerància de la circumferència:

± 1%

- desviació forma (seccions circulars):

± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència

mesurada
- desviació forma (seccions poligonals):

± 4% valor nominal sobre les cares del polígon

- Dimensions del acoblament:
- llargària:

± 2 mm

- diàmetre:
- fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:

tolerància segons EN 10210-2
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- fixació obtinguda durant el procés de fabricació:

± 2%

- Torsió:
- bàcul encastat:

>5º entre el braç del bàcul i l’eix radial que passa pel centre de la porta

- bàcul amb placa d’ancoratge:
- Gruix:

± 5º entre el braç del bàcul i la posició prevista de la placa

la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la bàcul

- Verticalitat (bàculs amb placa d’ancoratge):

<1º entre l’eix del bàcul i l’eix perpendicular al pla de

la placa
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i número d'identificació.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de
alumbrado de acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
-

Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte

El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- El número d’identificació de l’organisme notificat
- El nom o la marca d’identificació del fabricant
- L’adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l’impacte de vehicles
- Durabilitat

BHN - LLUMS PER A EXTERIORS
BHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA I HALOGENURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHN80000,BHN80001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum asimètric amb difusor esfèric, troncocònic o pla, de tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor metàl·lic o
sense, amb cú pula reflectora o sense, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de fins a 400 W de potència.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per un barret-reflector superior, un difusor i una base que allotgi el portalàmpades,
el sistema de subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a allotjar l'equip d'encesa si es el cas.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el
símbol "Terra".
Totes les parts metàl·liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior del barret i de
color la resta.
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Grau de protecció (UNE 20-324):
Aïllament (REBT):

>= IP-23X

Classe I

Diàmetre d'acoblament:

33 - 60 mm

Materials:
- Barret i base:
- Difusor:

Alumini

Plàstic

- Portalàmpades:

Porcellana

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa.
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
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas
fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
UNE-EN 60662:1996 Lámparas de vapor de sodio de alta presión.
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado
público.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF
estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació
cadascuna de les llumeneres.

de

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWM3000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o
elements de control, regulació o encesa d’ instal·lacions d’il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer
disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701641,D0701911,D0701461.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:

<= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:

>= M1

>= 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
projecte.

han de correspondre a les especificacions de
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
4G - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
4G4 - QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4G410000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Quadres de comandament i protecció, col·locats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Col·locació de quadre de comandament i protecció de l’interior de l’habitatge
- Col·locació de quadre de comandament i protecció de l’ascensor
- Col·locació de quadre de comandament i protecció

del llum d’escala

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Quadre de comandament i protecció de l’ interior de l’habitatge:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig del traçat de la instal·lació
- Obertura de regates per a encastar els tubs elèctrics
- Formació de l’encast de la caixa del quadre de comandament
- Col·locació dels

tubs de protecció elèctrica encastats

- Col·locació de la caixa del quadre de comandament
- Tapat de la regata amb guix
- Collat amb guix de la caixa del quadre de comandament
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l’ interior de la caixa
- Estesa dels cables elè ctrics per l’interior dels tubs i execució de les connexions amb els mecanismes
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Quadre de comandament i protecció de l’ ascensor:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig del traçat de la instal·lació
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l’ interior de la caixa
- Col·locació del comptador
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Quadre de comandament i protecció del llum d’escala:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig del traçat de la instal·lació
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l’ interior de la caixa
- Col·locació del minuter i regulació del temporitzador
- Execució de les connexions elèctriques a l’interior de la caixa
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la DT o en el
seu defecte, en la indicada per la DF.
Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació o bé
en el s borns dels mecanismes.
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació
fora dels punts de connexió.
Els cables han d’ estar subjectats al mecanisme mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una caixa o
armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d’una caixa
també aïllant. En aquest cas l’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les
normes.
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Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT.
Resistència de les connexions a la tracció:

>= 30 N

QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L’INTERIOR DE L’HABITATGE:
Les regates han d'estar fetes al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Han de ser rectes.
Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
Fondària:
- Paret estructural:

< 1/6 gruix paret

- Paret no estructural:
Pendent:

< 1/3 gruix paret

>= 70°

Separació als brancals:

>= 20 cm

Separació entre regates:

>= 50 cm

Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
- Fondària:

± 10 mm
+ 0 mm,

- 5 mm

Els encastos han d’estar fets al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig
previ, aprovades per la DF.
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de
rebre els mecanismes que li pertoquin (si é s el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.
Fondària:

<= 1/2 gruix de la paret

Separació als brancals:

>= 20 cm

Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
- Fondària:

± 10 mm
+ 0 mm,

- 5 mm

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 140
mm.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:
Recobriment de guix:

<= 3

>= 1 cm

Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:

± 20 mm

- Aplomat:

± 2%

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la
sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
En tots els llocs

on el cable

sigui susceptible d'estar sotmès a

danys, es protegirà

mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes:
Toleràncies d'instal·lació:

>= 10 cm

mecànicament
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- Penetració del conductor dins les caixes:

± 10 mm

QUADRE DE COMANDA MENT I PROTECCIÓ DE L’ASCENSOR:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
No s’han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:

± 20 mm

- Aplomat:

± 2%

En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:

± 20 mm

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
El comptador ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant
visos.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
Els

comptadors

han

d'estar

protegits

mitjançant

dispositius

(tapes,

etc.)

que

impedeixin

la

seva

manipulació.
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm
i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Verticalitat:

± 2 mm

QUADRE DE COMANDAMEN T I PROTECCIÓ DEL LLUM D’ESCALA
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
No s’han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:

± 20 mm

- Aplomat:

± 2%

En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:

± 20 mm

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions
incloses a la unitat d’obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de
condicions de l’operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
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- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals
febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als especificats a
la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament
tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i la
execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs sense necessitats d’enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat.
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa
de terres.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades
el seu recorregut respecte projecte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a
fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació, d’acord amb el
determini la DF.
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R35067.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o
material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o
demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a
la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de
la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió

de Residus de la Construcció i

Enderrocs” de la 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:
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el

coeficient

d'esponjament

indicat

en

el

plec de

condicions

tècniques,

o

qualsevol

altre acceptat

prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.

E2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R54267.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o
material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o
demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte

les

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
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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 la obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc

i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la

Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció

del seu ús, i cal que

tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció

i els Enderrocs” i el que la DF

no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal
de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió

de valorització o

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el

coeficient

d'esponjament

indicat

en

el

plec de

condicions

tècniques,

o

qualsevol

altre acceptat

prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.

E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2RA7581,E2RA7L01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o
material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió

on se li aplicarà el

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat

en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La

unitat

d’obra

inclou

totes

les

despeses

per

la

disposició

de

cada

tipus

de

residu

al

centre

corresponent.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008.
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.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons
sobre la disposició del rebuig dels residus.

E8 - REVESTIMENTS
E83 - APLACATS
E83A - APLACATS DE PEDRA DE GRES TREBALLADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E83A0000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.
S’han considerat els revestiments següents:
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- Revestiments

aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, horitzontals

o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines).
- Revestiment muntat sobre estructura metàl. lica de suport per a la formació de façana ventilada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el

revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:

- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Col·locació de la estructura de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les peces a la estructura de suport
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat
previstos.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per
tal que no s’esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
Toleràncies d'execució:
- Planor:

± 2 mm/2 m

- Sobreplom cap a l'interior:

± 2 mm/2 m

- Sobreplom cap a l'exterior:
COL·LOCAT AMB MORTER:

Nul

Els junts entre les peces de pedra, han d’ estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no especifica d’altres condicions.
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, col·locats
en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts horitzontals, en el
cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt horitzontal.
Nombre de ganxos per peça:

>= 2

Separació entre fixacions:

<= 80 cm

Penetració de la fixació dins de l'obra:
Morter d'unió de la fixació:
FAÇANA VENTILADA:

>= 3,5 cm

Ciment pòrtland i sorra de dossificació 1:3

El conjunt de la estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d’estar dintre dels
paràmetres admissibles.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. Tots
els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les cà rregues que han de suportar. Queda
expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les peces.
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s’han de transmetre esforços entre les peces ni entre
aquestes i l’estructura.
Els punts singulars de la façana s’han de resoldre amb les peces adequades i han d’oferir la mateixa
resistència que la resta del conjunt.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense
pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Un cop acabades les tasques de col·locació, s’ha de netejar el revestiment i s’ha de retirar de l’obra les
restes de peces i els materials sobrants.
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar-les.
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el suport.
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.
FAÇANA VENTILADA:
El muntatge de l’ estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG310001,EG310000,EG310002,EG310003.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa

i

col·locació

de

cable

elèctric

destinat

a

sistemes

de

distribució

en

tensió

baixa

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:

i
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- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K

amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) +
mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
-

Cable

flexible

de

designació

SZ1-K

(AS+), amb

aïllament

d’elastòmers

vulcanitzats

i

coberta

de

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries.
- Cables subterranis de designació UNE RFV.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables UNE RZ sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre faç anes i sostres.
- Cables UNE RZ amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports.
- Cables UNE RFV per anar directament enterrats
- Cables

UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs

- Cables

UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el
fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat
elèctrica com la de l’aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la
sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
En tots els llocs

on el cable

sigui susceptible d'estar sotmès a

danys, es protegirà

mecànicament

mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes:

>= 10 cm

Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:

± 10 mm

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament
al sostre o al paviment i la seva posició
Distància horitzontal entre fixacions:
Distància vertical entre fixacions:
CABLES
Els

ha de ser la fixada al projecte.

<= 80cm

<= 150cm

DE DESIGNACIÓ UNE RZ:

empalmaments

i

derivacions

dels

conductors

han

d’estar

fets

seguint

mè

todes

o

sistemes

que

garanteixin tant la continuitat elèctrica com la de l’aïllament del cable.
Quan no sigui suficient el gravat d’identificació que porta el cable a la seva cober ta aïllant es pot
complementar l’identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, des de la sortida
del quadre de protecció i maniobra.
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
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- Sense transit rodat:
- Amb transit rodat:

>= 4 m
>= 6 m

CABLES UNE RZ SENSE CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCAT SENSE TENSIÓ:
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats
d’ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la
intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i
cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es
penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm
entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament
es

fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d’estar el suficientment

propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir.
Separació màxima entre grapes:
- Recorreguts horitzontals:
- Recorreguts verticals:

=< 0,6 m

=< 1 m

COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En
cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la
seva coberta aïllant sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donarli al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi

no ha de

provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la
sortida del quadre de protecció.
Quan el cable passi de subterrani a aè ri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa
de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a
la entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
CABLES UNE RVFV

DIRECTAMENT ENTERRATS:

Prèviament a la col·locació

dels cables, s’anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant si es

necessari les pedres o arestes que sobresurtin.
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina.
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra fina. A
continuació es col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic que avisi de la
presència de la línia elè ctrica de sota.
La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera.
CABLES UNE RVFV COL·LOCATS EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà

superior a dues vegades el diàmetre del conductor.

Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per
evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:
CABLES

>= 0°C

DE DESIGNACIÓ UNE RZ:

En els cables trenats es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
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Si

l’estesa

del

cable

es

amb

tensió

,

es

a

dir

estirant

per

un

extrem

del

cable

mentre

es

va

desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no
sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la
part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les
peces de suport.
COL·LOCAT EN TUBS:
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per
tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de

tracció durant el

procés d’instal·lació serà

tal

que no provoqui

allargaments

superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà
de 50 N/mm2.
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
*

UNE

21030:1996

Conductores

aislados

cableados

en

haz

de

tensión

asignada

0,61kV,

para

líneas

de

distribución y acometidas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals
febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades
el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGD1222E.
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EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EPD - INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
EPDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ICT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EPDZ4LA0,EPDZ0000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació i anivellació
CONDICIONS GENERALS:
Els diferents elements han de quedar sòlidament fixats als elements de suport.
La posició ha de ser fixada a la DT.
Han de quedar fetes totes les connexions per al seu correcte funcionament.
Toleràncies de col·locació:
- Posició:

±5mm

- Aplomat:

±2%

XASSIS REPARTIDOR, ARMARIS PER A XASSIS REPARTIDOR, ELEMENTS DE SUPORT PER A REGLETES, CAIXES DE CONNEXIO
PER A CABLE DE PARELLS:
Han d'anar fixats al parament per un mínim de quatre punts.
DERIVADORS:
Han d'anar fixats al parament per un mínim de dos punts.
Han de col.ocar-se a dintre dels registres corresponents.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els elements han de quedar fixats pels punts disposats per a aquesta finalitat.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Les connexions s’han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir

a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges,

retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real

Decreto

401/2003,

de

4

de

abril,

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

regulador

de

las

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
Decret 172/1999, de 29 de juny, sobre canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió,
telefonia bàsica i altres serveis per cable en edificis.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S’ha de verificar:
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de “ soroll” (reactàncies etc.)
- Canalització correcta, amb safata (metàl· lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm.
Identificació de conductors o circuits
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió . Armaris repartidors etc.
- Verificar continuïtat elè ctrica dels conductors, correspondència de aparells, inexistència de
curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l’estàndard de la categoria del material.
- Verificar el funcionament de centraletes
- Verificar el funcionament dels aparells receptors
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de verificar l’execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s’ha de substituir el material afectat.
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2194AK5.
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:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

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: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21H0000,F21H0001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de
rebuig generats i condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i
classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d’estar fora de servei.
Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar.
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per a aquest
fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles,
etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element elèctric,
l’ extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i
evitar danys a les construccions pròximes.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació
Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions 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.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que
prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en
el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D’ENLLUMENAT:
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2225123.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb
mitjans mecà nics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o
amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre
20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té
un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20,
fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense
rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les
que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:

± 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:

± 50 mm

- Aplomat o talús de les cares laterals:

± 2°

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

>= 4,5 m

- Pendent:
- Trams rectes:
- Corbes:

<= 12%

<= 8%

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:

<= 6%

- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer
just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistè ncia local
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons
de l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.

L'estrebada ha de complir les

especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos
següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’ han de
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un
sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre
els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i
de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan

sols

s'han

d'abonar

els

esllavissaments

no

provocats,

sempre

que

s'hagin

observat

totes

les

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F228560F,F2285P0F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert,

estesa

i

piconatge

de

terres

o

granulats

en

zones

que

per

la

seva

extensió

reduïda, per

precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria amb els que normalment s'executa
el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de
la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’ aquests
residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la
construcció

o

demolicions,

provenint

d’una

planta

legalment

residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics

autoritzada

per

al

tractament

d’aquests

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona
exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els
mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls
adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en
funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La

composició

granulomètrica

del

tot-u

ha

de

complir

les

especificacions

fixades

al

seu

plec

de

condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació

previst expressat com a

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:

± 20 mm/m

- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta ha de ser de
forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas
de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o
argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el
nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de
l'execució.
El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles a la rasant
final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques
uniformes; en cas de no ser així, es
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de
manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla
de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense
perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as secat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats
de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la
resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia
instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En
cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per
inclusió de materials estranys, cal

procedir a la seva eliminació.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells
una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible.
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la
temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 1 50 m2. Es
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona
d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació

del

reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i
humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció
transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o elements en els que es pugui produir una
transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm
dels paraments.
INTERPRETACIÓ

DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importà ncia
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima
obtinguda en el Pró ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat
ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’ utilitzar,
per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’ intensificaran
al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà
reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

F9 - PAVIMENTS
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9G10000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó, amb granulats normals o d’argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats
remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i

pols de quars o amb l’execució d’una textura superficial.

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la 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
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfí cie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els
indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi,
segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):

0,60 – 0,90 mm.

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell:

± 10 mm

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08
.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
Índex de R egularitat superficial IRI (NLT-330):

Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG

3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):
- Formigó HF-3,5:

>= 3,5 MPa

- Formigó HF-4,0:

>= 4,0 MPa

- Formigó HF-4,5:

>= 4,5 MPa

Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta:

± 30 mm

- Cota de la superfície acabada:

- 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior
a 0° C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s’han de prendre les mesures
necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del formigó no es produiran defectes en els
elements ni pè rdues de resistència.
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.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del
formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i
gruix que despré s s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del
cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà

ampliar aquest

termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 h, si es prenen
mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó

o si les condicions ambientals son molt favorables.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un
excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al
formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa
construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda.
S'ha de cuidar que el formigó que es col· loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una
interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació,
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats
al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a
facilitar el seu acabat.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no
s'evapori l'aigua.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm
de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de
la capa amb prou antelació

per a que es pugui acabar amb llum natural.

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de
la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema,
el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el Plec de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a
excepció del imprescindible per a l'execució

de junts i la comprovació de la regularitat superficial.

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida
a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar
com a mínim dos carrils al mateix temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres
dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les
mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn
ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de
paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm.
S'ha

de

protegir

metàl·liques

la

zona

dels

junts

de

l'acció

de

les

erugues

interposant

bandes

de

goma,

xapes

o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent

i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó
prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç
de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no
inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del
formigó

de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la

corresponent a 3 h de formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No

s'inclou

dins

d'aquesta

existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

unitat

d'obra

l'abonament

dels

treballs

de

preparació

de

la

superfície

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE08).
* 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.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instrucción Técnica de Carreteras.

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha
de quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
SOLERA DE FORMIGÓ:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó , s'ha de formar una mitja
canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la
conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya:

Aproximadament igual al D del tub

Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres:

± 12 mm

- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
- Planor:

± 10 mm/m

SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la
DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies
perjudicials.
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i
encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces:

<= 0,8 cm

Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó:
- Nivell de la solera:

- 5%

± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera
que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula

69.8.2 de

la EHE-08
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre
del formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE08).

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació

dels

elements complementaris.
S’ han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i
eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar
reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou:
- Aplomat total:

± 50 mm

± 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre
d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la
paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser
polsegós.
Gruix dels junts:

<= 1,5 cm

Gruix de l'arrebossat i el lliscat:

<= 2 cm

Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades:

± 2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:

± 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la
paret.
Gruix de l'esquerdejat:

<= 1,8 cm

BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les
parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per
personal autoritzat i que no podrà

tenir desplaçaments accidentals.

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir
el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:

± 2 mm
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- Ajust lateral entre bastiment i tapa:
- Nivell entre tapa i paviment:

± 4 mm

± 5 mm

GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d’estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament:

>= 10 cm

Distància vertical entre graons consecutius:

<= 35 cm

Distància vertical entre la superfície i el primer graó:

25 cm

Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega: ≤ 5 mm
- Deformació remanent: ≤ 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: ≥ 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega: ≤ 10 mm
- Deformació remanent: ≤ 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: ≥ 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
- Nivell:

± 10 mm

- Horitzontalitat:

± 1 mm

- Paral·lelisme amb la paret:

± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al
material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.

TAPES DE FOSA:

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que
es canviï de procedència.
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons col·locats.
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de totes les peces col·locades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHM20000,FHM30000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a
aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de
sortint, d'un braç , amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer

galvanitzat, o braç

mural recte de planxa d'acer

troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i
cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargà ria, acoblada amb
brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d’instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:
- Posició:
BRAÇ MURAL:

± 10 mm/3 m

± 50 mm

El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició:
CREUETA:

± 20 mm

Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida).
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La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de
diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició:

± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de
alumbrado de acero.

FHN - LLUMS PER A EXTERIORS
FHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA I HALOGENURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHN80000,FHN80001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat:
S'han considerat les unitats d'obra següents:
-

Llum

simètric

amb

difusor,

amb

bastidor

metàl·lic

o

sense,

amb

cúpula

reflectora

o

sense,

amb

allotjament per a equip o sense, amb là mpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació

han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu,

el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la
lluminària.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si
s’embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al
projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà

disponible amb la de l’equip de la lluminària.
a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara

embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado
público.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas
fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l’equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
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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
G219Q105,G2190000.
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:
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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: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
KD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
KD3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
KD35 - PERICONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KD358B46.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó

a peu de baixant, de pas o sifònic.

S’han considerat els tipus següents:
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades
interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “in situ”:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó

prefabricat:

- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d’assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons amb tapa registrable han d’estar

tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix no inferior

a 5 cm. La tapa ha de ser hermètica, ha de disposar de junt de goma.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d’ impedir la sortida de gasos a l’exterior.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de
connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de

ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret
i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o
d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:

>= 1 cm

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:

>= 1,5%

Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:
- Planor de la fàbrica:
- Planor de l'arrebossat:
PERICÓ DE FORMIGÓ
El fons del pericó

± 10 mm
± 10 mm/m
± 3 mm/m

PREFABRICAT:
ha de quedar pla i al nivell previst.

El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
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Toleràncies d'execució:
- Escairat:

±5 mm r especte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
L'arrebossat
aconseguit el

s'ha

d'aplicar

pressionant

amb

força

sobre

l'obra

de

ceràmica

quan

aquesta

obra

hagi

70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.

PERICÓ DE FORMIGÓ

PREFABRICAT:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procès de col·locació

del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al

material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà
aplicable i a les instruccions de la DF.

segons prescripcions de projecte, legislació

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb
aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a
fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació, d’acord amb el
determini la DF.

KG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
KG1 - CAIXES I ARMARIS
KG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KG134801.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Posició:

± 20 mm

- Aplomat:

± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002

KG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
KG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el
tractament superficial.
Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix:

>= 1 cm

SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:

<= 3

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Distància entre la canalització i la capa de protecció:
Fondària de les rases:

>= 10 cm

>= 40 cm

Penetració del tub dins dels pericons:

10 cm

Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons:

± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest.
Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els
adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la
DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges,
retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejantla de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de
formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta
de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares
para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies
inferiors a l’indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

KG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
KG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 KV

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE
21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines,

UNE 21027

S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- Col·locat en tub
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el
fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat
elèctrica com la de l’aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la
sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
En tots els llocs

on el cable

sigui susceptible d'estar sotmès a

danys, es protegirà

mecànicament

mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes:

>= 10 cm

Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:

± 10 mm

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament
al sostre o al paviment i la seva posició
Distància entre fixacions:

ha de ser la fixada al projecte.

<= 40 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements
per connectar.
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals
febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades
el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

KG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ
KG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , bipolar amb
2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols
protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una caixa o
armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d’una caixa
també aïllant. En aquest cas l’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les
normes.
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:

>= 30 N

ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
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Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions
dels reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
UNE-EN

60898/A1:1993

ERR

Interruptores

automáticos

para

instalaciones

domésticas

y

análogas

para

la

protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als especificats a
la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament
tots els circuits.
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- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i la
execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs sense necessitats d’enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat.
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa
de terres.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a
fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació, d’acord amb el
determini la DF.

KG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics
magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors
automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les
normes.
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:

>= 30 N

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS
MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic amb els conductors que formen part
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
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El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic amb els conductors que formen part
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una caixa o
armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’ estar feta amb els borns de
connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions
dels reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN

61008-1:1996

Interruptores

automáticos

para

actuar

por

corriente

diferencial

residual,

sin

dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas
generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS
MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN

61008-1:1996

Interruptores

automáticos

para

actuar

por

corriente

diferencial

residual,

sin

dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas
generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als especificats a
la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents:
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- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament
tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i la
execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs sense necessitats d’enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat.
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa
de terres.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a
fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació, d’acord amb el
determini la DF.
KY01 - REGATES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb morter
o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades
per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
Els elements estructurals associats a l’element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar
afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l’execució de la regata .
Queda expressament prohibit l’execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l’especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
- Fondària:

± 10 mm
+ 0 mm,

- 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No es pot fer cap regata fins

que s’hagi assolit l’adherència necessària entre el morter i les peces.

Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
No s'ha de tapar

cap regata fins

que s'hagi

comprovat el funcionament correcte

introduïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

de la instal·lació
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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.

KY02 - ENCASTS PETITS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions diverses de formació d’encasts petits.
S’ han considerat les unitats d’obra següents:
-

Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell d’instal·lació,

collat amb guix o morter.
-Tapat d’encast petit amb guix
- Collat d’ ancoratge amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas
- Obertura dels forats, en el seu cas
- Col·locació del petit element, en el seu cas
- Fixació i tapat del forat que resta
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades
per la DF.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de
rebre els mecanismes que li pertoquin (si é s el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.
Fondària:

<= 1/2 gruix de la paret

Separació als brancals:

>= 20 cm

Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
- Fondària:

± 10 mm
+ 0 mm,

- 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
TAPAT DE PETIT ENCAST O COLLAT D’ANCORATGE:
Han d’estar fets els forats a l’obra abans de començar els treballs.
El material conglomerant amb què es realitzi el tapat o collat s’ha d’utilitzar abans de començar
l’adormiment.
Ha de quedar ben adherit al suport.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Abril de 2017

Mauro Cuesta Nicolás
Enginyer en Org. Industrial. Núm. Col. 16.452 Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya
Arquitecte Núm Col. 66.009-4 Col·legi Arquitectes de Catalunya

6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Pressupost parcial nº 1 EXCAVACIONS, DESMUNTATGES I ENDERROCS
Nº
Ut Descripció
1.1

M

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

1.2

Ut

Ut

Ud

Ut

Ut

Ut

Subtotal

Total m ......:

80,000

80,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ut ......:

1,000

1,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ut ......:

1,000

1,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

1,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
32,000
32,000

Subtotal

Total Ut ......:

32,000

32,000

Treballs de retirada de grup òptic existent i condicionament de lluminària existent per acollir
nou grup òptic, aplec de material per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Uts.
30

1.7

Parcial
80,000
80,000

Desmuntatge i posterior muntatge de columna troncocónica, a una alcària de 12 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Uts.
32

1.6

Alçada

Partida alçada desmuntatge cablejat existent col·locat sota tub soterrat per la col·locació de
nou cablejat, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor.
Uts.
1

1.5

Amplada

Partida alçada desmuntatge cablejat existent grapat a façana per la col·locació de nou cablejat,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Uts.
1

1.4

Llargada
80,000

Treballs de retirada de quadre existent i condicionament del espai per ubicació del nou quadre
elèctric de mesura, comandament i maniobra, amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
1

1.3

Amidament

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
30,000
30,000

Subtotal

Total Ut ......:

30,000

30,000

Treballs de retirada columna de 3 metres i condicionament per nova columna
Uts.
3

Llargada

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA - CARRETERA DE FARENA A LA RIBA

Amplada

Alçada

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

Total Ut ......:

3,000

3,000

Pàgina 1

Pressupost parcial nº 1 EXCAVACIONS, DESMUNTATGES I ENDERROCS
Nº
Ut Descripció
1.8

M²

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot
p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Uts.
40

1.9

M³

M³

M³

Amplada

Alçada

Parcial
40,000
40,000

Subtotal

Total m² ......:

40,000

40,000

Uts.
40
2,8

Llargada

Amplada

Alçada
0,200

Parcial
8,000
2,800
10,800

Subtotal

Total m³ ......:

10,800

10,800

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Esponjament 35%

1.11

Llargada

Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada,
descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Esponjament 35%

1.10

Amidament

Uts.
40
2,8

Llargada

Amplada

Alçada
0,200

Parcial
8,000
2,800
10,800

Subtotal

Total m³ ......:

10,800

10,800

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat
de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de
profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.
Uts.
34

Llargada

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA - CARRETERA DE FARENA A LA RIBA

Amplada

Alçada

Parcial
34,000
34,000

Subtotal

Total m³ ......:

34,000

34,000
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Pressupost parcial nº 1 EXCAVACIONS, DESMUNTATGES I ENDERROCS
Nº
Ut Descripció
1.12

M³

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 10 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada.
Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Material reaprofitat rebliment rasa

1.13

M³

M³

Uts.
40
-21

Uts.
40
-21

M³

Amplada

Alçada

Parcial
48,000
-25,200
22,800

Subtotal

Total m³ ......:

22,800

22,800

Llargada
1,200
1,200

Amplada

Alçada

Parcial
48,000
-25,200
22,800

Subtotal

Total m³ ......:

22,800

22,800

Formació de reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de
la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en
aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels
mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Uts.
21

1.15

Esponjament
1,200
1,200

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Material reaprofitat rebliment rasa

1.14

Amidament

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
21,000
21,000

Subtotal

Total m³ ......:

21,000

21,000

Formació de reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb 50% sorra 0/5 mm de
diàmetre i el 50% de terra de la pròpia excavació, i compactació en tongades successives de
20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall
dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o
dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Uts.
15

Llargada
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Amplada

Alçada

Parcial
15,000

Subtotal

Pàgina 3

Pressupost parcial nº 1 EXCAVACIONS, DESMUNTATGES I ENDERROCS
Nº
Ut Descripció
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Amidament
15,000

15,000

Total m³ ......:

15,000
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Pressupost parcial nº 2 OBRA
Nº
Ut Descripció
2.1

Ut

Amidament

Quadre de comandament, mesura i maniobra dins armari de plàstic segons normativa vigent
d'enllumenat públic del sector, segons la distribució del esquema corresponent, comprenen
tot laparellatge, materials, ma d'obra, totalment instal·lat i connexionat. Posta a terra del
quadre inclosa.
Uts.
1

2.2

M

M

M

Ut

Ut

Subtotal

Total Ut ......:

1,000

1,000

Llargada
635,000

Amplada

Alçada

Parcial
635,000
635,000

Subtotal

Total m ......:

635,000

635,000

Llargada
149,000

Amplada

Alçada

Parcial
149,000
149,000

Subtotal

Total m ......:

149,000

149,000

Llargada
375,000

Amplada

Alçada

Parcial
375,000
375,000

Subtotal

Total m ......:

375,000

375,000

Caixa de connexió CF 101-C amb fusibles, protecció antihumitat i muntada superficialment en
façana
Uts.
62

2.6

Parcial
1,000
1,000

Subministrament i col·locació de conductor trenat de coure 4x4 mm designació UNE 21030,
col·locat en línea enllumenat vista grapada a façana. Inclou escales i cistelles necessàries per
la seva correcta instal·lació.
Uts.

2.5

Alçada

Subministrament i instal·lació de cable multipolar RVMV-K, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3x2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna de PVC (V),
armadura de filferros d'acer galvanitzat (M) i coberta externa de PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Uts.

2.4

Amplada

Subministrament i instal·lació de cable multipolar RVMV-K, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna de PVC (V),
armadura de filferros d'acer galvanitzat (M) i coberta externa de PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Uts.

2.3

Llargada

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
62,000
62,000

Subtotal

Total Ut ......:

62,000

62,000

Conversió aeri-subterrani amb tub ferro galvanitzat de 50 mm de diàmetre ancorat a façana
amb p.p d'elemets d'ancoratge.
Uts.
10

Llargada
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Amplada

Alçada

Parcial
10,000
10,000

Subtotal

Total Ut ......:

10,000

10,000
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Pressupost parcial nº 2 OBRA
Nº
Ut Descripció
2.7

M

Amidament

Subministrament i instal·lació de canalització soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Inclús p/p de cinta de senyalització. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub.
Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Uts.

2.8

M

Ut

Ut

Ut

Parcial
22,000
22,000

Subtotal

Total m ......:

22,000

22,000

Llargada
635,000

Amplada

Alçada

Parcial
635,000
635,000

Subtotal

Total m ......:

635,000

635,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ut ......:

1,000

1,000

Subministrament i col·locació de grup òptic per a aclopar a lluminària existent, model SNAP
LED 16, marca SALVI o similar, amb equip de 16 Leds d'alta eficiència den disposició circular, i
temperatura de color estàndard 3000ºK, amb ecotasa inclosa, totalment muntat i deixat en
funcionament.
Uts.
30

2.11

Alçada

Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per pica d'acer courat de 1,5 m de
longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre,
clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb
la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont
de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió
de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de
terra. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
1

2.10

Amplada

Subministrament i col·locació de conductor de coure groc-verd, unipolar de 1x16 mm col·locat
a tub corrugat existent, inclòs elements d'enllaç i connexió. Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Uts.

2.9

Llargada
22,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
30,000
30,000

Subtotal

Total Ut ......:

30,000

30,000

Subministrament i muntatge de braç mural clàssic per a lluminàries model OCHOCENTISTA
marca SALVI o similar, pintat de color negre RAL 9005, de 0,66 m de longitud, fixat amb
cargols.
Uts.
20

Llargada

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA - CARRETERA DE FARENA A LA RIBA

Amplada

Alçada

Parcial
20,000
20,000

Subtotal

Total Ut ......:

20,000

20,000
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Pressupost parcial nº 2 OBRA
Nº
Ut Descripció
2.12

Ut

Amidament

Subministrament i col·locació de lluminària model OCHOCENTISTA marca SALVI o similar,
amb grup òptic model SNAP LED 16, marca SALVI o similar, amb equip de 16 Leds d'alta
eficiència den disposició circular, i temperatura de color estàndard 3000ºK, amb ecotasa
inclosa, totalment muntada i deixada en funcionament. S'inclou làmpada.
Uts.
20

2.13

Ut

M²

Amplada

Alçada

Parcial
20,000
20,000

Subtotal

Total Ut ......:

20,000

20,000

Subministrament i muntatge de columna de 3 m d'alçada model OCHOCENTISTA marca SALVI
o similar, pintada, col·locada sobre dau de formigó en massa HM-20/P/20/I. Inclús p/p de
fonamentació, accessoris, elements d'ancoratge, equip d'encesa i connexionat. Totalment
instal·lada.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna. Col·locació d'accessoris. Connexionat. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
3

2.14

Llargada

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

Total Ut ......:

3,000

3,000

Formació de paviment continu exterior de formigó armat, amb junts, de 20 cm d'espessor, para
ús per als vianants, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa+E fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
separadors homologats; tractat superficialment amb capa de trànsit d'amb un rendiment
aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó. També p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó; col·locació i
retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió dels elements
exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i i curació del formigó.
Sense incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada
d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
Uts.
50,824

Llargada
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Amplada

Alçada

Parcial
50,824
50,824

Subtotal

Total m² ......:

50,824

50,824
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Pressupost parcial nº 2 OBRA
Nº
Ut Descripció
2.15

M²

Amidament

Subministrament i col·locació de xapat en parament vertical, fins a 3 m d'altura, amb plaquetes
calibrades i bisellades de gres Calcària Capri, acabat buixardat, de 30,5x30,5x1 cm, rebut amb
morter de ciment M-5 estesa sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta,
reblen amb el mateix morter els buits que poguessin quedar; tot allò prèvia preparació del
parament suport amb un esquitxat amb morter de ciment fluït. Rejuntat amb morter de juntes
especial per a revestiments de pedra natural. Inclús p/p de grapes d'ancoratge d'acer
inoxidable, caixes en mur, talls, biaix de cartabó, juntes i peces especials.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Preparació de la pedra natural, esquitxant-la amb
beurada de ciment i sorra per la cara interior. Col·locació de grapes. Col·locació de les
llosetes. Comprovació de l'aplomat, nivell i alineació de la filada de plaquetes. Rejuntat. Neteja
final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
Uts.
7,5

2.16

Ut

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
7,500
7,500

Subtotal

Total m² ......:

7,500

7,500

Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construïda amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 38x38x40 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i
brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó
armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades, assentant-lo
convenientment amb el formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Reomplert de formigó per a formació de pendents i col·locació del col·lector de connexió de
PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de
les parets interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
5

Llargada
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Amplada

Alçada

Parcial
5,000
5,000

Subtotal

Total Ut ......:

5,000

5,000
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Pressupost parcial nº 3 SEGURETAT I SALUT
Nº
Ut Descripció
3.1

Amidament

Partida d'abonament íntegre per a senyalització d'obra, tanca de seguretat, eqpuips de
prevenció i seguretat en els treballs a l'obra, en compliment del reial Decret 1627/1997 del 24
d'octubre "Estudi bàsic de seguretat i salut en projectes de construcció i en projectes
d'instal·lacions"
Total ......:
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1,000
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Pressupost parcial nº 4 ALTRES
Nº
Ut Descripció
4.1

Ut

Amidament

Partida alçada a justificar per imprevistos
Total Ut ......:

1,000

La Riba, abril 2017
Arquitecte Núm. Col. 66.009-4 COAC - Enginyer en Org.Industrial
16.452 COEIC

Mauro Cuesta Nicolas
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Pressupost: ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA - CARRET…

Pressupost parcial nº 1 EXCAVACIONS, DESMUNTATGES I ENDERROCS
Num.
Ut
Descripció
Amidament

Preu (€)

Import (€)

1.1

m

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

80,000

3,84

307,20

1.2

Ut

Treballs de retirada de quadre existent i
condicionament del espai per ubicació del nou
quadre elèctric de mesura, comandament i
maniobra, amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del
material desmuntat i les restes d'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats
realment
desmuntades
segons
especificacions de Projecte.

1,000

90,01

90,01

1.3

Ut

Partida alçada desmuntatge cablejat existent
grapat a façana per la col·locació de nou
cablejat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

1,000

360,50

360,50

1.4

Ud

Partida alçada desmuntatge cablejat existent
col·locat sota tub soterrat per la col·locació de
nou cablejat, amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió o contenidor.

1,000

257,50

257,50

1.5

Ut

Desmuntatge i posterior muntatge de columna
troncocónica, a una alcària de 12 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

32,000

46,46

1.486,72

1.6

Ut

Treballs de retirada de grup òptic existent i
condicionament de lluminària existent per acollir
nou grup òptic, aplec de material per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

30,000

45,38

1.361,40

1.7

Ut

Treballs de retirada columna de 3 metres i
condicionament per nova columna

3,000

59,99

179,97

1.8

m²

Demolició de paviment de formigó de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, sense
incloure la demolició de la base suport. Fins i tot
p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor.
Inclou:
Demolició
del
paviment
amb
retroexcavadora amb martell destrossador.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

40,000

6,23

249,20

1.9

m³

Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 10 km de distància, considerant el temps
d'espera per a la càrrega a màquina en obra,
anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

10,800

4,79

51,73
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Num.
Ut
Descripció
Amidament

Preu (€)

Import (€)

1.10

m³

Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

10,800

7,87

85,00

1.11

m³

Excavació de terres a cel obert per a formació de
rases per instal·lacions fins a una profunditat de
2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, fins a aconseguir la cota de
profunditat indicada en el Projecte. Inclús
transport de la maquinària, refinat de paraments
i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el Director
d'Execució de l'obra.

34,000

22,48

764,32

1.12

m³

Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 10 km, considerant el temps
d'espera per a la càrrega en obra, anada,
descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega
en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus,
amb protecció de les mateixes mitjançant la
seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

22,800

4,35

99,18
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Num.
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Descripció
Amidament

Preu (€)

Import (€)

1.13

m³

Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment
entregat segons especificacions de Projecte.

22,800

2,28

51,98

1.14

m³

Formació de reblert principal de rases per
instal·lacions, amb terra seleccionada procedent
de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs
en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu
indicador de la instal·lació, càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en
els treballs de reblert i humectació dels
mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humidificació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

21,000

10,62

223,02

1.15

m³

Formació de reblert envoltant de les
instal·lacions en rases, amb 50% sorra 0/5 mm
de diàmetre i el 50% de terra de la pròpia
excavació,
i
compactació
en
tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest
preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a
peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de
reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humidificació o
dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

15,000

26,87

403,05

Total pressupost parcial nº 1 EXCAVACIONS, DESMUNTATGES I ENDERROCS:

5.970,78
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Ut
Descripció
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Preu (€)

Import (€)

2.1

Ut

Quadre de comandament, mesura i maniobra
dins armari de plàstic segons normativa vigent
d'enllumenat públic del sector, segons la
distribució
del
esquema
corresponent,
comprenen tot laparellatge, materials, ma d'obra,
totalment instal·lat i connexionat. Posta a terra
del quadre inclosa.

1,000

3.827,70

3.827,70

2.2

m

Subministrament i instal·lació de cable multipolar
RVMV-K, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R), coberta interna de PVC (V),
armadura de filferros d'acer galvanitzat (M) i
coberta externa de PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris
i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

635,000

7,47

4.743,45

2.3

m

Subministrament i instal·lació de cable multipolar
RVMV-K, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3x2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R), coberta interna de PVC (V),
armadura de filferros d'acer galvanitzat (M) i
coberta externa de PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris
i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

149,000

3,49

520,01

2.4

m

Subministrament i col·locació de conductor
trenat de coure 4x4 mm designació UNE 21030,
col·locat en línea enllumenat vista grapada a
façana. Inclou escales i cistelles necessàries per
la seva correcta instal·lació.

375,000

11,74

4.402,50

2.5

Ut

Caixa de connexió CF 101-C amb fusibles,
protecció antihumitat i muntada superficialment
en façana

62,000

29,96

1.857,52

2.6

Ut

Conversió aeri-subterrani amb tub ferro
galvanitzat de 50 mm de diàmetre ancorat a
façana amb p.p d'elemets d'ancoratge.

10,000

54,32

543,20

2.7

m

Subministrament i instal·lació de canalització
soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 90 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor,
degudament
compactada
i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p
de cinta de senyalització. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per
a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació
de la cinta de senyalització. Execució del reblert
envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

22,000

9,03

198,66
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Ut
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

2.8

m

Subministrament i col·locació de conductor de
coure groc-verd, unipolar de 1x16 mm col·locat a
tub corrugat existent, inclòs elements d'enllaç i
connexió. Fins i tot p/p d'accessoris i elements
de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

635,000

4,88

3.098,80

2.9

Ut

Subministrament i instal·lació de presa de terra
composta per pica d'acer courat de 1,5 m de
longitud, clavada en el terreny, connectada a
pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot
replanteig, excavació per l'arqueta de registre,
clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de
l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb
la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora,
reblert amb terres de la pròpia excavació i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny i
connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de
comprovació. Totalment muntada, connexionada
i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de la pica.
Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la
zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats
realment
executades
segons
especificacions de Projecte.

1,000

520,90

520,90

2.10

Ut

Subministrament i col·locació de grup òptic per a
aclopar a lluminària existent, model SNAP LED
16, marca SALVI o similar, amb equip de 16
Leds d'alta eficiència den disposició circular, i
temperatura de color estàndard 3000ºK, amb
ecotasa inclosa, totalment muntat i deixat en
funcionament.

30,000

298,40

8.952,00

2.11

Ut

Subministrament i muntatge de braç mural
clàssic
per
a
lluminàries
model
OCHOCENTISTA marca SALVI o similar, pintat
de color negre RAL 9005, de 0,66 m de longitud,
fixat amb cargols.

20,000

97,74

1.954,80

2.12

Ut

Subministrament i col·locació de lluminària
model OCHOCENTISTA marca SALVI o similar,
amb grup òptic model SNAP LED 16, marca
SALVI o similar, amb equip de 16 Leds d'alta
eficiència den disposició circular, i temperatura
de color estàndard 3000ºK, amb ecotasa inclosa,
totalment muntada i deixada en funcionament.
S'inclou làmpada.

20,000

499,19

9.983,80

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA - CARRETERA DE FARENA A LA RIBA

Pàgina 5

Pressupost parcial nº 2 OBRA
Num.
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Amidament

Preu (€)

Import (€)

2.13

Ut

Subministrament i muntatge de columna de 3 m
d'alçada model OCHOCENTISTA marca SALVI
o similar, pintada, col·locada sobre dau de
formigó en massa HM-20/P/20/I. Inclús p/p de
fonamentació, accessoris, elements d'ancoratge,
equip d'encesa i connexionat. Totalment
instal·lada.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en
massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna. Col·locació
d'accessoris. Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats
realment
executades
segons
especificacions de Projecte.

3,000

605,20

1.815,60

2.14

m²

Formació de paviment continu exterior de
formigó armat, amb junts, de 20 cm d'espessor,
para ús per als vianants, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E
fabricat
en
central,
i
abocament amb cubilot, i malla electrosoldada
ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
sobre
separadors
homologats;
tractat
superficialment amb capa de trànsit d'amb un
rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc i
posterior remolinat mecànic de tota la superfície
fins
aconseguir
que
el
morter
quedi
completament integrat en el formigó. També p/p
de preparació de la superfície de recolzament
del formigó; col·locació i retirada d'encofrats,
execució de junts de construcció; embroquetat o
connexió dels elements exteriors (cèrcols
d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de
les xarxes d'instal·lacions executades sota el
paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i
i curació del formigó. Sense incloure l'execució
de la base de recolzament ni la dels junts de
dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres
de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors
homologats.
Abocament
i
compactació del formigó. Curat del formigó.
Aplicació manual del morter, assegurant-se de la
total cubrición del formigó fresc. Retirada
d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

50,824

29,00

1.473,90
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Ut
Descripció
2.15

m²

Subministrament i col·locació de xapat en
parament vertical, fins a 3 m d'altura, amb
plaquetes calibrades i bisellades de gres
Calcària Capri, acabat buixardat, de 30,5x30,5x1
cm, rebut amb morter de ciment M-5 estesa
sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a
punta de paleta, reblen amb el mateix morter els
buits que poguessin quedar; tot allò prèvia
preparació del parament suport amb un esquitxat
amb morter de ciment fluït. Rejuntat amb morter
de juntes especial per a revestiments de pedra
natural. Inclús p/p de grapes d'ancoratge d'acer
inoxidable, caixes en mur, talls, biaix de cartabó,
juntes i peces especials.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Preparació
de la pedra natural, esquitxant-la amb beurada
de ciment i sorra per la cara interior. Col·locació
de grapes. Col·locació de les llosetes.
Comprovació de l'aplomat, nivell i alineació de la
filada de plaquetes. Rejuntat. Neteja final del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior
del
buit,
corresponent
al
desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície
realment
executada
segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes.

Amidament

Preu (€)

Import (€)

7,500

48,23

361,73
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2.16

Ut

Formació de pericó de pas, registrable,
soterrada, construïda amb fàbrica de maó
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, de
dimensions interiors 38x38x40 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15
cm d'espessor, formació de pendent mínima del
2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada
i brunyida interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, tancada
superiorment amb tapa prefabricada de formigó
armat amb tancament hermètic al pas dels olors
mefítics. Inclús col·lector de connexió de PVC,
de tres entrades i una sortida, amb tapa de
registre,
per
a
trobades,
assentant-lo
convenientment amb el formigó en el fons del
pericó,
connexions
de
conduccions
i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu), sense incloure
l'excavació ni el reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humits, col·locats amb morter.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Reomplert de formigó per a formació de
pendents i col·locació del col·lector de connexió
de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del
fons i de les parets interiors del pericó.
Realització del tancament hermètic i col·locació
de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes,
neteja final i retirada d'enderrocs. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats
realment
executades
segons
especificacions de Projecte.

Amidament

Preu (€)

Import (€)

5,000

95,33

476,65

Total pressupost parcial nº 2 OBRA:

44.731,22
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Pressupost parcial nº 3 SEGURETAT I SALUT
Num.
Ut
Descripció
3.1

Amidament

Preu (€)

Import (€)

1,000

600,00

600,00

Total pressupost parcial nº 3 SEGURETAT I SALUT:

600,00

Partida d'abonament íntegre per a senyalització
d'obra, tanca de seguretat, eqpuips de prevenció
i seguretat en els treballs a l'obra, en compliment
del reial Decret 1627/1997 del 24 d'octubre
"Estudi bàsic de seguretat i salut en projectes de
construcció i en projectes d'instal·lacions"
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Pressupost parcial nº 4 ALTRES
Num.
Ut
Descripció
4.1

Ut

Partida alçada a justificar per imprevistos

Amidament

Preu (€)

Import (€)

1,000

1.500,00

1.500,00

Total pressupost parcial nº 4 ALTRES:

1.500,00
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Pressupost d'execució material

Import (€)

1 EXCAVACIONS, DESMUNTATGES I ENDERROCS
2 OBRA
3 SEGURETAT I SALUT
4 ALTRES

5.970,78
44.731,22
600,00
1.500,00
Total .........:

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTS DOS EUROS.
La Riba, abril 2017
Arquitecte Núm. Col. 66.009-4 COAC - Enginyer en Org.Industrial
16.452 COEIC

Mauro Cuesta Nicolas

52.802,00

Annex de justificació de preus
Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

1 EXCAVACIONS, DESMUNTATGES I ENDERROCS
1.1 G219Q105

m

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

mqtall

0,075

mo
%

0,082
2,000 %
3,000 %

Talladora de paviment amb arrencada,
desplaçament i reculació del disc de tall
manuals.
Ajudant construcció obra civil
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

32,312

2,42

15,125
3,660
3,730

1,24
0,07
0,11

Preu total per m ..................................................
1.2 G2190000

Ut

mo003
mo102
%

3,84

Treballs de retirada de quadre existent i condicionament del espai per
ubicació del nou quadre elèctric de mesura, comandament i maniobra,
amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material
desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
2,816
1,632
2,000
3,000

h
h
%
%

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

20,290
17,490
85,680
87,390

Preu total per Ut ..................................................
1.3 L21H0000

Ut

90,01

Partida alçada desmuntatge cablejat existent grapat a façana per la
col·locació de nou cablejat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

350,000

Preu total arrodonit per Ut ...................................…
1.4 L21H0001

Ud

Sense descomposició
Costos indirectes

250,000

Preu total arrodonit per Ud ..................................…

mo003
mo102
ccist
%

Ut

350,000
10,50
360,50

Partida alçada desmuntatge cablejat existent col·locat sota tub soterrat
per la col·locació de nou cablejat, amb mitjans manuals i càrrega sobre
camió o contenidor.
3,000 %

1.5 L21H0002

57,14
28,54
1,71
2,62

250,000
7,50
257,50

Desmuntatge i posterior muntatge de columna troncocónica, a una
alcària de 12 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
0,830
0,800
0,250
2,000
3,000

h
h
h
%
%

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçaria
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

20,290
17,490
53,590
44,230
45,110

Preu total arrodonit per Ut ...................................…
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

1.6 F21H0000

Ut

Descripció

Ut

Treballs de retirada de grup òptic existent i condicionament de lluminària
existent per acollir nou grup òptic, aplec de material per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

mo003
mobre
mobresp
cam5t
ccist
%

0,180
0,370
0,604
0,200
0,200
2,000
3,000

Total

h
h
h
h
h
%
%

Oficial 1ª electricista.
Manobre
Manobre especialista
Camió grua de 5 t
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçaria
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

20,290
19,250
19,920
48,420
53,590
43,200
44,060

Preu total arrodonit per Ut ...................................…
1.7 F21H0001

Ut

mo003
mobre
mobresp
%

45,38

Treballs de retirada columna de 3 metres i condicionament per nova
columna
0,300
1,201
1,400
2,000
3,000

h
h
h
%
%

Oficial 1ª electricista.
Manobre
Manobre especialista
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

20,290
19,250
19,920
57,100
58,240

Preu total arrodonit per Ut ...................................…
1.8 DMX021

m²

0,081 h

mq01ret010

0,013 h

mo113
%

0,008 h
2,000 %
3,000 %

59,99

Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

65,000

5,27

40,950

0,53

16,360
5,930
6,050

0,13
0,12
0,18

Preu total arrodonit per m² ...................................…
m³

6,09
23,12
27,89
1,14
1,75

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, sense
incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec,
retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell
destrossador. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq01exn050c

1.9 GRA020

3,65
7,12
12,03
9,68
10,72
0,86
1,32

6,23

Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
10 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a
màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cap020hb

0,111 h

%

2,000 %
3,000 %

Camió de transport de 12 t amb una
capacitat de 10 m³ i 3 eixos.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

41,060

4,56

4,560
4,650

0,09
0,14

Preu total arrodonit per m³ ...................................…
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

1.10 GRB020

Ut

Descripció

m³

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

mq04res025a

1,085 m³

%

2,000 %
3,000 %

Total

Cànon d'abocament per lliurament de
residus inerts de formigons, morters i
prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

6,900

7,49

7,490
7,640

0,15
0,23

Preu total arrodonit per m³ ...................................…
1.11 ADE010

m³

7,87

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions
fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el Director d'Execució de l'obra.

mq01exn020b

0,355 h

mo113
%

0,255 h
2,000 %
3,000 %

Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

48,540

17,23

16,360
21,400
21,830

4,17
0,43
0,65

Preu total arrodonit per m³ ...................................…
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

1.12 GTA020

Ut

Descripció

m³

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació
de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
10 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada,
descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cab010c

0,103 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Camió basculant de 12 t de càrrega, de
162 kW.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

40,170

4,14

4,140
4,220

0,08
0,13

Preu total arrodonit per m³ ...................................…
1.13 GTB020

m³

4,35

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

mq04res035a

1,085 m³

%

2,000 %
3,000 %

Cànon d'abocament per lliurament de
terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

2,000

2,17

2,170
2,210

0,04
0,07

Preu total arrodonit per m³ ...................................…
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

1.14 ADR010

Ut

Descripció

Total

m³

Formació de reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu
indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall
dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humidificació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt01var010
mq04dua020b

1,100 m
0,109 h

mq02rop020

0,815 h

mq02cia020j
mq04cab010c

0,011 h
0,016 h

mo113
%

0,307 h
2,000 %
3,000 %

Cinta plastificada.
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Camió basculant de 12 t de càrrega, de
162 kW.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

0,140
9,270

0,15
1,01

3,500

2,85

40,080
40,170

0,44
0,64

16,360
10,110
10,310

5,02
0,20
0,31

Preu total arrodonit per m³ ...................................…
1.15 ADR010b

m³

10,62

Formació de reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb 50%
sorra 0/5 mm de diàmetre i el 50% de terra de la pròpia excavació, i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de
reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt01var010
mt01ara030

1,100 m
1,800 t

mq04dua020b

0,109 h

mq02rop020

0,815 h

mq02cia020j
mo113
%

0,011
0,307
2,000
3,000

h
h
%
%

Cinta plastificada.
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a
reblert de rases.
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

0,140
8,950

0,15
16,11

9,270

1,01

3,500

2,85

40,080
16,360
25,580
26,090

0,44
5,02
0,51
0,78

Preu total arrodonit per m³ ...................................…
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

2 OBRA
2.1 4G410000

Ut

Quadre de comandament, mesura i maniobra dins armari de plàstic
segons normativa vigent d'enllumenat públic del sector, segons la
distribució del esquema corresponent, comprenen tot laparellatge,
materials, ma d'obra, totalment instal·lat i connexionat. Posta a terra del
quadre inclosa.

mo003
mo102
bg134801

3,000 h
3,000 h
1,000 Ut

%

2,000 %
3,000 %

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Quadre de comandament i protecció
d'enllumenat públic de tipus estàndard,
dins armari de plàstic segons normativa
vigent d'enllumenat públic del sector,
segons la distribució de l'esquema
corresponent, comprenen tot l'aparellatge
i materials, totalment instal·lat i
connexionat. Inclou presa de corrent i
placa de terra.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

20,290
17,490
3.530,000

60,87
52,47
3.530,00

3.643,340
3.716,210

72,87
111,49

Preu total arrodonit per Ut ...................................…
2.2 IEH010

m

3.827,70

Subministrament i instal·lació de cable multipolar RVMV-K, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R), coberta interna de PVC (V), armadura de filferros
d'acer galvanitzat (M) i coberta externa de PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35cun060v

1,000 m

mo003
mo102
%

0,045
0,045
2,000
3,000

h
h
%
%

Cable multipolar RVMV-K, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R), coberta interna de PVC (V), armadura
de filferros d'acer galvanitzat (M) i coberta
externa de PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-2.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

5,410

5,41

20,290
17,490
7,110
7,250

0,91
0,79
0,14
0,22

Preu total arrodonit per m ....................................…
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

2.3 IEH010b

Ut

Descripció

Total

m

Subministrament i instal·lació de cable multipolar RVMV-K, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3x2,5 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R), coberta interna de PVC (V), armadura de filferros
d'acer galvanitzat (M) i coberta externa de PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35cun060d

1,000 m

mo003
mo102
%

0,017
0,017
2,000
3,000

h
h
%
%

Cable multipolar RVMV-K, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 3x2,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R), coberta interna de PVC (V), armadura
de filferros d'acer galvanitzat (M) i coberta
externa de PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-2.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

2,680

2,68

20,290
17,490
3,320
3,390

0,34
0,30
0,07
0,10

Preu total arrodonit per m ....................................…
2.4 EG310002

m

Subministrament i col·locació de conductor trenat de coure 4x4 mm
designació UNE 21030, col·locat en línea enllumenat vista grapada a
façana. Inclou escales i cistelles necessàries per la seva correcta
instal·lació.

mo003
mo102
mt35cun300

0,019 h
0,019 h
1,000 m

mt35www01

1,000 Ut

%

2,000 %
3,000 %

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Cable multipolar RZ, amb conductor de
coure classe 2 de 4x4 mm2 de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R),
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.
Segons UNE 21030-2
Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

20,290
17,490
8,890

0,39
0,33
8,89

1,570

1,57

11,180
11,400

0,22
0,34

Preu total arrodonit per m ....................................…
2.5 EPDZ4LA0

Ut

0,300 h
0,142 h
1,000 Ut

%

2,000 %
3,000 %

Oficial 1ª muntador
Ajudant muntador
Caixa de connexió CF 101-C amb
fusibles, protecció antihumitat i muntada
superficialment en façana.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

23,780
20,440
18,490

7,13
2,90
18,49

28,520
29,090

0,57
0,87

Preu total arrodonit per Ut ...................................…

a012m000
a013m000
bf213200
bf213201
%

Ut

11,74

Caixa de connexió CF 101-C amb fusibles, protecció antihumitat i
muntada superficialment en façana

a012m000
a013m000
bdpz0000

2.6 EPDZ0000

3,49

29,96

Conversió aeri-subterrani amb tub ferro galvanitzat de 50 mm de diàmetre
ancorat a façana amb p.p d'elemets d'ancoratge.
0,530
0,520
1,000
1,000
2,000
3,000

h
h
m
Ut
%
%

Oficial 1ª muntador
Ajudant muntador
Tub ferro galvanitzat
Elements d'ancoratge
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

23,780
20,440
21,270
7,210
51,710
52,740

Preu total arrodonit per Ut ...................................…

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA - CARRETERA DE FARENA A LA RIBA

12,60
10,63
21,27
7,21
1,03
1,58
54,32
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

2.7 IEO010

Ut

Descripció

Total

m

Subministrament i instal·lació de canalització soterrada de tub corbable,
subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, resistència a
la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases. Inclús p/p de cinta de senyalització. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub.
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del
reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt01ara010
mt35aia070ae

0,066 m³
1,000 m

mt35www030

1,000 m

mq04dua020b

0,007 h

mq02rop020

0,053 h

mq02cia020j
mo020
mo113
mo003
mo102
%

0,001
0,057
0,057
0,037
0,022
2,000
3,000

h
h
h
h
h
%
%

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
90 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte
20 joules, amb grau de protecció IP 549
segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.
Cinta de senyalització de polietilè, de 150
mm d'amplada, color groc, amb
l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA
CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc
elèctric.
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

12,020
4,090

0,79
4,09

0,250

0,25

9,270

0,06

3,500

0,19

40,080
19,630
16,360
20,290
17,490
8,600
8,770

0,04
1,12
0,93
0,75
0,38
0,17
0,26

Preu total arrodonit per m ....................................…
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9,03
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

2.8 IEH010c

Ut

Descripció

Total

m

Subministrament i col·locació de conductor de coure groc-verd, unipolar
de 1x16 mm col·locat a tub corrugat existent, inclòs elements d'enllaç i
connexió. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mo003
mo102
mt35cun030e

0,060 h
0,060 h
1,000 m

bgw31000

1,000 Ut

%

2,000 %
3,000 %

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Cable unipolar RV-K, no propagador de la
flama, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V), sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV. Segons UNE 21123-2.
Part proporcional d'accesoris per a
conductors de coure de designació UNE
0,6/1 kV
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

20,290
17,490
2,040

1,22
1,05
2,04

0,340

0,34

4,650
4,740

0,09
0,14

Preu total arrodonit per m ....................................…
2.9 IEP021

Ut

4,88

Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per pica d'acer
courat de 1,5 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per
a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30
cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de
l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb
terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del
terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta
de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la
zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35tte010a

19,000 Ut

mt35ttc010b
mt35tta040
mt35tta010

0,250 m
1,000 Ut
1,000 Ut

mt35tta030

1,000 Ut

mt01art020a
mt35tta060

0,018 m³
0,333 Ut

mt35www020

1,000 Ut

mq01ret020b

0,003 h

mo003
mo102
mo113
%

0,282
0,282
0,001
2,000
3,000

h
h
h
%
%

Elèctrode per a xarxa de connexió a terra
couratge amb 300 µm, fabricat en acer,
de 14 mm de diàmetre i 1,5 m de longitud.
Conductor de coure nu, de 35 mm².
Grapa abraçadora per a connexió de pica.
Pericó de polipropilè per a connexió a
terra, de 300x300 mm, amb tapa de
registre.
Pont per a comprovació de connexió de
terra de l'instal·lació elèctrica.
Terra de la pròpia excavació.
Sac de 5 kg de sals minerals per a la
millora de la conductivitat de posades a
terra.
Material auxiliar per a instal·lacions de
connexió a terra.
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

19,000

361,00

2,810
1,000
74,000

0,70
1,00
74,00

46,000

46,00

0,600
3,500

0,01
1,17

1,150

1,15

36,520

0,11

20,290
17,490
16,360
495,810
505,730

5,72
4,93
0,02
9,92
15,17

Preu total arrodonit per Ut ...................................…
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520,90
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

2.10 FHN80000

Ut

Descripció

Ut

Subministrament i col·locació de grup òptic per a aclopar a lluminària
existent, model SNAP LED 16, marca SALVI o similar, amb equip de 16
Leds d'alta eficiència den disposició circular, i temperatura de color
estàndard 3000ºK, amb ecotasa inclosa, totalment muntat i deixat en
funcionament.

mo003
mo102
bhn80000

0,500 h
0,459 h
1,000

mt34www010
%

1,000 Ut
2,000 %
3,000 %

Total

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Grup òptic per a acoplar a lluminària
existent, model SNAP LED 16, marca
SALVI o similar, amb equip de 16 Leds
d'alta eficiència den disposició circular, i
temperatura de color estàndard 3000ºK,
amb ecotasa inclosa.
Material auxiliar per il·luminació exterior.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

20,290
17,490
265,040

10,15
8,03
265,04

0,810
284,030
289,710

0,81
5,68
8,69

Preu total arrodonit per Ut ...................................…
2.11 FHM20000

Ut

Subministrament i muntatge de braç mural clàssic per a lluminàries
model OCHOCENTISTA marca SALVI o similar, pintat de color negre RAL
9005, de 0,66 m de longitud, fixat amb cargols.

mo003
mo102
bhm20000

0,382 h
0,400 h
1,000 Ut

%

2,000 %
3,000 %

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Braç mural clàssic per a lluminàries model
OCHOCENTISTA marca SALVI o similar,
pintat de color negre RAL 9005, de 0,66
m de longitud, fixat amb cargols.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

20,290
17,490
78,280

7,75
7,00
78,28

93,030
94,890

1,86
2,85

Preu total arrodonit per Ut ...................................…
2.12 FHN8001

Ut

298,40

97,74

Subministrament i col·locació de lluminària model OCHOCENTISTA
marca SALVI o similar, amb grup òptic model SNAP LED 16, marca SALVI
o similar, amb equip de 16 Leds d'alta eficiència den disposició circular, i
temperatura de color estàndard 3000ºK, amb ecotasa inclosa, totalment
muntada i deixada en funcionament. S'inclou làmpada.

mo003
mo102
bhn80001

1,000 h
1,000 h
1,000 Ut

mt34www010
%

1,000 Ut
2,000 %
3,000 %

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Lluminària model OCHOCENTISTA
marca SALVI o similar, amb grup òptic
model 76 TOP 3/4 70 W, amb ecotasa
inlosa, totalment muntada i deixada en
funcionament. S'inclou làmpada.
Material auxiliar per il·luminació exterior.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

20,290
17,490
436,560

20,29
17,49
436,56

0,810
475,150
484,650

0,81
9,50
14,54

Preu total arrodonit per Ut ...................................…
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

2.13 UIV010

Ut

Subministrament i muntatge de columna de 3 m d'alçada model
OCHOCENTISTA marca SALVI o similar, pintada, col·locada sobre dau de
formigó en massa HM-20/P/20/I. Inclús p/p de fonamentació, accessoris,
elements d'ancoratge, equip d'encesa i connexionat. Totalment
instal·lada.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la
superfície de recolzament. Fixació de la columna. Col·locació
d'accessoris. Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34www030a

1,000 Ut

mt34xes010a

1,000 Ut

bhwm3000
mq04cag010c
mo041
mo087
mo003
mo102
%

1,000
1,085
1,097
1,097
0,399
0,399
2,000
3,000

Ut
h
h
h
h
h
%
%

Fonamentació amb formigó HM-20/P/20/I
per ancoratge de columna de 3 a 6 m
d'altura, inclús placa i perns d'ancoratge.
Columna recta model OCHOCENTISTA
marca SALVI o smiliar, pintada, altura 3
m. Segons UNE-EN 40-5.
Part proporcional d'accesoris per a bàculs
Camió amb grua de fins a 12 t.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

73,500

73,50

344,250

344,25

38,940
58,550
19,630
17,520
20,290
17,490
576,050
587,570

38,94
63,53
21,53
19,22
8,10
6,98
11,52
17,63

Preu total arrodonit per Ut ...................................…
2.14 UXC020

m²

605,20

Formació de paviment continu exterior de formigó armat, amb junts, de
20 cm d'espessor, para ús per als vianants, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla
electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
separadors homologats; tractat superficialment amb capa de trànsit
d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el
formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície
fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó.
També p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó;
col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció;
embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i i
curació del formigó. Sense incloure l'execució de la base de recolzament
ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts
de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del
formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt10haf010msa

0,210 m³

mt07ame010h

1,200 m²

mt07aco020j

2,000 Ut

mt09wnc011eE

3,000 kg

mq06vib020
mo041
mo087
%

0,034
0,276
0,368
2,000

h
h
h
%

Formigó HA-30/B/20/IIa+E, fabricat en
central.
Malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Separador homologat per paviments
continus.
Morter decoratiu de rodolament per a
paviment de formigó color blanc, compost
de ciment, àrids de sílice, additius
orgànics i pigments.
Regla vibrant de 3 m.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.
Mitjans auxiliars

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA - CARRETERA DE FARENA A LA RIBA

62,418

13,11

1,042

1,25

0,033

0,07

0,392

1,18

3,928
19,630
17,520
27,610

0,13
5,42
6,45
0,55
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

3,000 %

Costos indirectes

28,160

Preu total arrodonit per m² ...................................…
2.15 RCP020

m²

0,84
29,00

Subministrament i col·locació de xapat en parament vertical, fins a 3 m
d'altura, amb plaquetes calibrades i bisellades de gres Calcària Capri,
acabat buixardat, de 30,5x30,5x1 cm, rebut amb morter de ciment M-5
estesa sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta,
reblen amb el mateix morter els buits que poguessin quedar; tot allò
prèvia preparació del parament suport amb un esquitxat amb morter de
ciment fluït. Rejuntat amb morter de juntes especial per a revestiments de
pedra natural. Inclús p/p de grapes d'ancoratge d'acer inoxidable, caixes
en mur, talls, biaix de cartabó, juntes i peces especials.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Col·locació i aplomat
de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Preparació de la pedra
natural, esquitxant-la amb beurada de ciment i sorra per la cara interior.
Col·locació de grapes. Col·locació de les llosetes. Comprovació de
l'aplomat, nivell i alineació de la filada de plaquetes. Rejuntat. Neteja final
del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

mt19pan010m

1,000 m²

mt19paj010

1,000 m²

mt09mor010c

0,025 m³

mt09mcr220

0,150 kg

mo022
mo060
%

0,787
0,787
2,000
3,000

h
h
%
%

Plaqueta calibrada i bisellada de pedra
calcària de 6-8 cm de gruix, segons
UNE-EN 12057.
Repercussió per ancoratge mitjançant
grapes d'acer inoxidable de 5 mm, en
xapat de paraments amb materials petris.
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.
Morter de rejuntat per a revestiments,
interiors o exteriors, de pedra natural,
polida o per a polir, compost de ciment,
àrids a força de pols de marbre, pigments
resistents als àlcalis i additius especials.
Oficial 1ª col·locador de pedra natural.
Ajudant col·locador de pedra natural.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

11,338

11,34

2,568

2,57

100,713

2,52

1,572

0,24

19,630
17,520
45,910
46,830

15,45
13,79
0,92
1,40

Preu total arrodonit per m² ...................................…
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

2.16 ASA010

mt10hmf010kn

Ut

Descripció

Total

Ut

Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construïda amb fàbrica
de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de
ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 38x38x40 cm, sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya,
tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb
tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús col·lector de
connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per
a trobades, assentant-lo convenientment amb el formigó en el fons del
pericó, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de
l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats
amb morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reomplert
de formigó per a formació de pendents i col·locació del col·lector de
connexió de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada d'enderrocs.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
0,185 m³

mt04lmb010a

85,000 Ut

mt08aaa010a
mt09mif010ca

0,013 m³
0,073 t

mt08aaa010a
mt09mif010la

0,005 m³
0,045 t

mt11arf010b

1,000 Ut

mo020
mo113
%

0,995
0,940
2,000
3,000

h
h
%
%

Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.
Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica per revestir, 29x14x5 cm,
segons UNE-EN 771-1.
Aigua.
Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.
Aigua.
Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.
Tapa de formigó armat prefabricat,
60x60x5 cm.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

64,918

12,01

0,329

27,97

1,097
23,593

0,01
1,72

1,097
29,116

0,01
1,31

12,802

12,80

19,630
16,360
90,740
92,550

19,53
15,38
1,81
2,78

Preu total arrodonit per Ut ...................................…

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA - CARRETERA DE FARENA A LA RIBA

95,33

Pàgina 13

Annex de justificació de preus
Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

3 SEGURETAT I SALUT
3.1 PSS

Partida d'abonament íntegre per a senyalització d'obra, tanca de
seguretat, eqpuips de prevenció i seguretat en els treballs a l'obra, en
compliment del reial Decret 1627/1997 del 24 d'octubre "Estudi bàsic de
seguretat i salut en projectes de construcció i en projectes
d'instal·lacions"
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

582,524

Preu total arrodonit per .......................................…

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA - CARRETERA DE FARENA A LA RIBA

582,524
17,48
600,00

Pàgina 14

Annex de justificació de preus
Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

4 ALTRES
4.1 PSS2

Ut

Partida alçada a justificar per imprevistos
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

1.456,311

Preu total arrodonit per Ut ...................................…

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA - CARRETERA DE FARENA A LA RIBA

1.456,311
43,69
1.500,00
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ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA CARRETERA DE FARENA A LA RIBA
Quadre de preus nº1

Import
Nº

Designació
En xifra

1

2

Ut Quadre de comandament, mesura i maniobra
dins armari de plàstic segons normativa vigent
d'enllumenat públic del sector, segons la
distribució del esquema corresponent, comprenen
tot laparellatge, materials, ma d'obra, totalment
instal·lat i connexionat. Posta a terra del quadre
inclosa.

m³ Excavació de terres a cel obert per a formació
de rases per instal·lacions fins a una profunditat
de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat
indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinària, refinat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció
de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que
unilateralment
determini
el
Director
d'Execució de l'obra.

En lletra

3.827,70 TRES MIL
VUIT-CENTS
VINT-I-SET EUROS
AMB SETANTA
CÈNTIMS

22,48 VINT-I-DOS EUROS
AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

Quadre de preus nº1

Pàgina 1

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA CARRETERA DE FARENA A LA RIBA
Quadre de preus nº1

Import
Nº

Designació
En xifra

3

4

m³ Formació de reblert principal de rases per
instal·lacions, amb terra seleccionada procedent
de la pròpia excavació i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest
preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la
instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu
de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de
reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació
de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

m³ Formació de reblert envoltant de les
instal·lacions en rases, amb 50% sorra 0/5 mm de
diàmetre i el 50% de terra de la pròpia excavació,
i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501
(assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els treballs de reblert i
humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

En lletra

10,62 DEU EUROS AMB
SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

26,87 VINT-I-SIS EUROS
AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

Quadre de preus nº1

Pàgina 2

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA CARRETERA DE FARENA A LA RIBA
Quadre de preus nº1

Import
Nº

Designació
En xifra

5

Ut Formació de pericó de pas, registrable,
soterrada, construïda amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter
de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
38x38x40 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus
de formigó, arrebossada i brunyida interiorment
amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, tancada superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús
col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i
una sortida, amb tapa de registre, per a trobades,
assentant-lo convenientment amb el formigó en el
fons del pericó, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu), sense incloure
l'excavació ni el reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humits, col·locats amb morter.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Reomplert de formigó per a formació de pendents
i col·locació del col·lector de connexió de PVC en
el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les parets
interiors del pericó. Realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris.
Eliminació de restes, neteja final i retirada
d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats
realment
executades
segons
especificacions de Projecte.

En lletra

95,33 NORANTA-CINC
EUROS AMB
TRENTA-TRES
CÈNTIMS

Quadre de preus nº1
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ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA CARRETERA DE FARENA A LA RIBA
Quadre de preus nº1

Import
Nº

Designació
En xifra

6

7

8

9

10

11

m² Demolició de paviment de formigó de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, sense
incloure la demolició de la base suport. Fins i tot
p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor.
Inclou:
Demolició
del
paviment
amb
retroexcavadora amb martell destrossador.
Fragmentació
dels
enderrocs
en
peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
m Subministrament i col·locació de conductor
trenat de coure 4x4 mm designació UNE 21030,
col·locat en línea enllumenat vista grapada a
façana. Inclou escales i cistelles necessàries per
la seva correcta instal·lació.

Ut Conversió aeri-subterrani amb tub ferro
galvanitzat de 50 mm de diàmetre ancorat a
façana amb p.p d'elemets d'ancoratge.

Ut Caixa de connexió CF 101-C amb fusibles,
protecció antihumitat i muntada superficialment en
façana

Ut Treballs de retirada de grup òptic existent i
condicionament de lluminària existent per acollir
nou grup òptic, aplec de material per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Ut Treballs de retirada columna de 3 metres i
condicionament per nova columna

En lletra

6,23 SIS EUROS AMB
VINT-I-TRES CÈNTIMS

11,74 ONZE EUROS AMB
SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

54,32 CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB
TRENTA-DOS
CÈNTIMS

29,96 VINT-I-NOU EUROS
AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS

45,38 QUARANTA-CINC
EUROS AMB
TRENTA-VUIT
CÈNTIMS
59,99 CINQUANTA-NOU
EUROS AMB
NORANTA-NOU
CÈNTIMS

Quadre de preus nº1
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ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA CARRETERA DE FARENA A LA RIBA
Quadre de preus nº1

Import
Nº

Designació
En xifra

12

13

14

15

16

Ut Subministrament i muntatge de braç mural
clàssic per a lluminàries model OCHOCENTISTA
marca SALVI o similar, pintat de color negre RAL
9005, de 0,66 m de longitud, fixat amb cargols.

Ut Subministrament i col·locació de grup òptic per
a aclopar a lluminària existent, model SNAP LED
16, marca SALVI o similar, amb equip de 16 Leds
d'alta eficiència den disposició circular, i
temperatura de color estàndard 3000ºK, amb
ecotasa inclosa, totalment muntat i deixat en
funcionament.

Ut Subministrament i col·locació de lluminària
model OCHOCENTISTA marca SALVI o similar,
amb grup òptic model SNAP LED 16, marca
SALVI o similar, amb equip de 16 Leds d'alta
eficiència den disposició circular, i temperatura de
color estàndard 3000ºK, amb ecotasa inclosa,
totalment muntada i deixada en funcionament.
S'inclou làmpada.

Ut Treballs de retirada de quadre existent i
condicionament del espai per ubicació del nou
quadre elèctric de mesura, comandament i
maniobra, amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats
realment
desmuntades
segons
especificacions de Projecte.
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm.

En lletra

97,74 NORANTA-SET
EUROS AMB
SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

298,40 DOS-CENTS
NORANTA-VUIT
EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS

499,19 QUATRE-CENTS
NORANTA-NOU
EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS

90,01 NORANTA EUROS
AMB U CÈNTIM

3,84 TRES EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

Quadre de preus nº1
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ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA CARRETERA DE FARENA A LA RIBA
Quadre de preus nº1

Import
Nº

Designació
En xifra

17

18

m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància, considerant el temps d'espera
per a la càrrega a màquina en obra, anada,
descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus.
Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

En lletra

4,79 QUATRE EUROS AMB
SETANTA-NOU
CÈNTIMS

7,87 SET EUROS AMB
VUITANTA-SET
CÈNTIMS

Quadre de preus nº1
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ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA CARRETERA DE FARENA A LA RIBA
Quadre de preus nº1

Import
Nº

Designació
En xifra

19

20

m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 10 km, considerant el temps d'espera
per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i
tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. Sense
incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.

En lletra

4,35 QUATRE EUROS AMB
TRENTA-CINC
CÈNTIMS

2,28 DOS EUROS AMB
VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº1
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Quadre de preus nº1

Import
Nº

Designació
En xifra

21

22

23

m Subministrament i instal·lació de cable
multipolar RVMV-K, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna
de PVC (V), armadura de filferros d'acer
galvanitzat (M) i coberta externa de PVC (V), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

m Subministrament i instal·lació de cable
multipolar RVMV-K, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3x2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna
de PVC (V), armadura de filferros d'acer
galvanitzat (M) i coberta externa de PVC (V), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

m Subministrament i col·locació de conductor de
coure groc-verd, unipolar de 1x16 mm col·locat a
tub corrugat existent, inclòs elements d'enllaç i
connexió. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

En lletra

7,47 SET EUROS AMB
QUARANTA-SET
CÈNTIMS

3,49 TRES EUROS AMB
QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

4,88 QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS

Quadre de preus nº1
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Quadre de preus nº1

Import
Nº

Designació
En xifra

24

25

m Subministrament i instal·lació de canalització
soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 90 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450
N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Inclús p/p de cinta de senyalització.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de
la cinta de senyalització. Execució del reblert
envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Ut Subministrament i instal·lació de presa de terra
composta per pica d'acer courat de 1,5 m de
longitud, clavada en el terreny, connectada a pont
per a comprovació, dintre d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot
replanteig, excavació per l'arqueta de registre,
clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de
l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb
la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora,
reblert amb terres de la pròpia excavació i additius
per a disminuir la resistivitat del terreny i
connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de
comprovació. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de la pica.
Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona
excavada. Connexionat a la xarxa de terra.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats
realment
executades
segons
especificacions de Projecte.

En lletra

9,03 NOU EUROS AMB
TRES CÈNTIMS

520,90 CINC-CENTS VINT
EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº1
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26

27

28

29

30

Ut Partida alçada desmuntatge cablejat existent
grapat a façana per la col·locació de nou cablejat,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Ud Partida alçada desmuntatge cablejat existent
col·locat sota tub soterrat per la col·locació de nou
cablejat, amb mitjans manuals i càrrega sobre
camió o contenidor.

Ut Desmuntatge i posterior muntatge de columna
troncocónica, a una alcària de 12 m com a màxim,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Partida d'abonament íntegre per a senyalització
d'obra, tanca de seguretat, eqpuips de prevenció i
seguretat en els treballs a l'obra, en compliment
del reial Decret 1627/1997 del 24 d'octubre
"Estudi bàsic de seguretat i salut en projectes de
construcció i en projectes d'instal·lacions"
Ut Partida alçada a justificar per imprevistos

En lletra

360,50 TRES-CENTS
SEIXANTA EUROS
AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

257,50 DOS-CENTS
CINQUANTA-SET
EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS

46,46 QUARANTA-SIS
EUROS AMB
QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

600,00 SIS-CENTS EUROS
1.500,00 MIL CINC-CENTS
EUROS

Quadre de preus nº1
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31

m² Subministrament i col·locació de xapat en
parament vertical, fins a 3 m d'altura, amb
plaquetes calibrades i bisellades de gres Calcària
Capri, acabat buixardat, de 30,5x30,5x1 cm, rebut
amb morter de ciment M-5 estesa sobre tota la
cara posterior de la peça i ajustat a punta de
paleta, reblen amb el mateix morter els buits que
poguessin quedar; tot allò prèvia preparació del
parament suport amb un esquitxat amb morter de
ciment fluït. Rejuntat amb morter de juntes
especial per a revestiments de pedra natural.
Inclús p/p de grapes d'ancoratge d'acer
inoxidable, caixes en mur, talls, biaix de cartabó,
juntes i peces especials.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Preparació
de la pedra natural, esquitxant-la amb beurada de
ciment i sorra per la cara interior. Col·locació de
grapes. Col·locació de les llosetes. Comprovació
de l'aplomat, nivell i alineació de la filada de
plaquetes. Rejuntat. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que
en la descomposició s'ha considerat un 5% més
de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície
realment
executada
segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent
al desenvolupament de brancals i llindes.

En lletra

48,23 QUARANTA-VUIT
EUROS AMB
VINT-I-TRES CÈNTIMS

Quadre de preus nº1
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32

Ut Subministrament i muntatge de columna de 3
m d'alçada model OCHOCENTISTA marca SALVI
o similar, pintada, col·locada sobre dau de
formigó en massa HM-20/P/20/I. Inclús p/p de
fonamentació, accessoris, elements d'ancoratge,
equip d'encesa i connexionat. Totalment
instal·lada.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en
massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna. Col·locació
d'accessoris. Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats
realment
executades
segons
especificacions de Projecte.

En lletra

605,20 SIS-CENTS CINC
EUROS AMB VINT
CÈNTIMS

Quadre de preus nº1
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33

m² Formació de paviment continu exterior de
formigó armat, amb junts, de 20 cm d'espessor,
para ús per als vianants, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x30 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
separadors homologats; tractat superficialment
amb capa de trànsit d'amb un rendiment
aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre
el formigó encara fresc i posterior remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que
el morter quedi completament integrat en el
formigó. També p/p de preparació de la superfície
de recolzament del formigó; col·locació i retirada
d'encofrats, execució de junts de construcció;
embroquetat o connexió dels elements exteriors
(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques,
etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades
sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació
d'additius i i curació del formigó. Sense incloure
l'execució de la base de recolzament ni la dels
junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i
de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de
nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó
o regles. Reg de la superfície base. Col·locació de
la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del
morter, assegurant-se de la total cubrición del
formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado
mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

En lletra

29,00 VINT-I-NOU EUROS

La Riba, abril 2017
Arquitecte Núm. Col. 66.009-4 COAC - Enginyer en Org.Industrial 16.452 COEIC

Mauro Cuesta Nicolas

Quadre de preus nº1
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1

Ut Quadre de comandament, mesura i maniobra
dins armari de plàstic segons normativa vigent
d'enllumenat públic del sector, segons la
distribució del esquema corresponent, comprenen
tot laparellatge, materials, ma d'obra, totalment
instal·lat i connexionat. Posta a terra del quadre
inclosa.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

2

m³ Excavació de terres a cel obert per a formació
de rases per instal·lacions fins a una profunditat
de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de
profunditat indicada en el Projecte. Inclús
transport de la maquinària, refinat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció
de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que
unilateralment
determini
el
Director
d'Execució de l'obra.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

Quadre de preus nº2

113,34
3.530,00
72,87
111,49
3.827,70

4,17
17,23
0,43
0,65
22,48
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Import
Nº

Designació
Parcial

3

m³ Formació de reblert principal de rases per
instal·lacions, amb terra seleccionada procedent
de la pròpia excavació i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest
preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la
instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu
de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de
reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació
de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

4

m³ Formació de reblert envoltant de les
instal·lacions en rases, amb 50% sorra 0/5 mm de
diàmetre i el 50% de terra de la pròpia excavació,
i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501
(assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els treballs de reblert i
humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Mà d'obra

5,02
4,94
0,15
0,20
0,31
10,62

1,000

5,02

Quadre de preus nº2
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Parcial
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total
1,000
1,000
1,000
1,000

Total ....................
5

Ut Formació de pericó de pas, registrable,
soterrada, construïda amb fàbrica de maó
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, de
dimensions interiors 38x38x40 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%,
amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i
brunyida interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, tancada
superiorment amb tapa prefabricada de formigó
armat amb tancament hermètic al pas dels olors
mefítics. Inclús col·lector de connexió de PVC, de
tres entrades i una sortida, amb tapa de registre,
per a trobades, assentant-lo convenientment amb
el formigó en el fons del pericó, connexions de
conduccions i acabaments. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu), sense
incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humits, col·locats amb morter.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Reomplert de formigó per a formació de pendents
i col·locació del col·lector de connexió de PVC en
el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de les
parets interiors del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i
retirada d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats
realment
executades
segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

Quadre de preus nº2

4,30
16,26
0,51
0,78
26,87

34,91
55,83
1,81
2,78
95,33
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6

m² Demolició de paviment de formigó de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, sense
incloure la demolició de la base suport. Fins i tot
p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor.
Inclou:
Demolició
del
paviment
amb
retroexcavadora amb martell destrossador.
Fragmentació
dels
enderrocs
en
peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

7

m Subministrament i col·locació de conductor
trenat de coure 4x4 mm designació UNE 21030,
col·locat en línea enllumenat vista grapada a
façana. Inclou escales i cistelles necessàries per
la seva correcta instal·lació.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

8

Ut Conversió aeri-subterrani amb tub ferro
galvanitzat de 50 mm de diàmetre ancorat a
façana amb p.p d'elemets d'ancoratge.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

9

Ut Caixa de connexió CF 101-C amb fusibles,
protecció antihumitat i muntada superficialment en
façana
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

Quadre de preus nº2

0,13
5,80
0,12
0,18
6,23

0,72
10,46
0,22
0,34
11,74

23,23
28,48
1,03
1,58
54,32

10,03
18,49
0,57
0,87
29,96
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10

Ut Treballs de retirada de grup òptic existent i
condicionament de lluminària existent per acollir
nou grup òptic, aplec de material per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

11

Ut Treballs de retirada columna de 3 metres i
condicionament per nova columna
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
Total ....................

12

Ut Subministrament i muntatge de braç mural
clàssic per a lluminàries model OCHOCENTISTA
marca SALVI o similar, pintat de color negre RAL
9005, de 0,66 m de longitud, fixat amb cargols.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

13

Ut Subministrament i col·locació de grup òptic per
a aclopar a lluminària existent, model SNAP LED
16, marca SALVI o similar, amb equip de 16 Leds
d'alta eficiència den disposició circular, i
temperatura de color estàndard 3000ºK, amb
ecotasa inclosa, totalment muntat i deixat en
funcionament.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

14

Ut Subministrament i col·locació de lluminària
model OCHOCENTISTA marca SALVI o similar,
amb grup òptic model SNAP LED 16, marca
SALVI o similar, amb equip de 16 Leds d'alta
eficiència den disposició circular, i temperatura de
color estàndard 3000ºK, amb ecotasa inclosa,
totalment muntada i deixada en funcionament.
S'inclou làmpada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

22,80
20,40
0,86
1,32
45,38

57,10
1,14
1,75
59,99

14,75
78,28
1,86
2,85
97,74

18,18
265,85
5,68
8,69
298,40

1,000
1,000
1,000
1,000

37,78
437,37
9,50
14,54
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Total

Total ....................
15

Ut Treballs de retirada de quadre existent i
condicionament del espai per ubicació del nou
quadre elèctric de mesura, comandament i
maniobra, amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del
material desmuntat i les restes d'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats
realment
desmuntades
segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
Total ....................

16

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm.
Maquinària
Resta d'Obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

17

m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància, considerant el temps d'espera
per a la càrrega a màquina en obra, anada,
descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
Total ....................

Quadre de preus nº2

499,19

85,68
1,71
2,62
90,01

2,42
1,24
0,07
0,11
3,84

4,56
0,09
0,14
4,79
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Import
Nº

Designació
Parcial

18

m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus.
Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total

1,000
1,000
1,000
Total ....................

19

m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 10 km, considerant el temps d'espera
per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i
tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
Total ....................

Quadre de preus nº2

7,49
0,15
0,23
7,87

4,14
0,08
0,13
4,35
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Import
Nº

Designació
Parcial

20

m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. Sense
incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total

1,000
1,000
1,000
Total ....................

21

m Subministrament i instal·lació de cable
multipolar RVMV-K, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna
de PVC (V), armadura de filferros d'acer
galvanitzat (M) i coberta externa de PVC (V), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

Quadre de preus nº2

2,17
0,04
0,07
2,28

1,70
5,41
0,14
0,22
7,47

Pàgina 8

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA CARRETERA DE FARENA A LA RIBA
Quadre de preus nº2

Import
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m Subministrament i instal·lació de cable
multipolar RVMV-K, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3x2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna
de PVC (V), armadura de filferros d'acer
galvanitzat (M) i coberta externa de PVC (V), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

23

m Subministrament i col·locació de conductor de
coure groc-verd, unipolar de 1x16 mm col·locat a
tub corrugat existent, inclòs elements d'enllaç i
connexió. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

Quadre de preus nº2

0,64
2,68
0,07
0,10
3,49

2,27
2,38
0,09
0,14
4,88

Pàgina 9

ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA CARRETERA DE FARENA A LA RIBA
Quadre de preus nº2

Import
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24

m Subministrament i instal·lació de canalització
soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 90 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450
N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Inclús p/p de cinta de senyalització.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de
la cinta de senyalització. Execució del reblert
envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

Quadre de preus nº2

3,18
0,29
5,13
0,17
0,26
9,03
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Ut Subministrament i instal·lació de presa de terra
composta per pica d'acer courat de 1,5 m de
longitud, clavada en el terreny, connectada a pont
per a comprovació, dintre d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot
replanteig, excavació per l'arqueta de registre,
clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de
l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb
la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora,
reblert amb terres de la pròpia excavació i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny i
connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de
comprovació. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de la pica.
Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona
excavada. Connexionat a la xarxa de terra.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats
realment
executades
segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

26

Ut Partida alçada desmuntatge cablejat existent
grapat a façana per la col·locació de nou cablejat,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
Total ....................

27

Ud Partida alçada desmuntatge cablejat existent
col·locat sota tub soterrat per la col·locació de
nou cablejat, amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió o contenidor.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
Total ....................

28

10,67
0,11
485,03
9,92
15,17
520,90

350,00
10,50
360,50

250,00
7,50
257,50

Ut Desmuntatge i posterior muntatge de columna
troncocónica, a una alcària de 12 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

Quadre de preus nº2
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Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total
1,000
1,000
1,000
1,000

Total ....................
29

Partida d'abonament íntegre per a senyalització
d'obra, tanca de seguretat, eqpuips de prevenció i
seguretat en els treballs a l'obra, en compliment
del reial Decret 1627/1997 del 24 d'octubre
"Estudi bàsic de seguretat i salut en projectes de
construcció i en projectes d'instal·lacions"
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
Total ....................

30

Ut Partida alçada a justificar per imprevistos
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

1,000
1,000
Total ....................

Quadre de preus nº2

30,83
13,40
0,88
1,35
46,46

582,52
17,48
600,00

1.456,31
43,69
1.500,00
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Import
Nº
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31

m² Subministrament i col·locació de xapat en
parament vertical, fins a 3 m d'altura, amb
plaquetes calibrades i bisellades de gres Calcària
Capri, acabat buixardat, de 30,5x30,5x1 cm, rebut
amb morter de ciment M-5 estesa sobre tota la
cara posterior de la peça i ajustat a punta de
paleta, reblen amb el mateix morter els buits que
poguessin quedar; tot allò prèvia preparació del
parament suport amb un esquitxat amb morter de
ciment fluït. Rejuntat amb morter de juntes
especial per a revestiments de pedra natural.
Inclús p/p de grapes d'ancoratge d'acer
inoxidable, caixes en mur, talls, biaix de cartabó,
juntes i peces especials.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Preparació
de la pedra natural, esquitxant-la amb beurada de
ciment i sorra per la cara interior. Col·locació de
grapes. Col·locació de les llosetes. Comprovació
de l'aplomat, nivell i alineació de la filada de
plaquetes. Rejuntat. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que
en la descomposició s'ha considerat un 5% més
de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície
realment
executada
segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent
al desenvolupament de brancals i llindes.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total

1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

Quadre de preus nº2

29,24
16,67
0,92
1,40
48,23
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Ut Subministrament i muntatge de columna de 3
m d'alçada model OCHOCENTISTA marca SALVI
o similar, pintada, col·locada sobre dau de
formigó en massa HM-20/P/20/I. Inclús p/p de
fonamentació, accessoris, elements d'ancoratge,
equip d'encesa i connexionat. Totalment
instal·lada.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en
massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna. Col·locació
d'accessoris. Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats
realment
executades
segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Total ....................

Quadre de preus nº2

55,83
63,53
456,69
11,52
17,63
605,20
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m² Formació de paviment continu exterior de
formigó armat, amb junts, de 20 cm d'espessor,
para ús per als vianants, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x30 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
separadors homologats; tractat superficialment
amb capa de trànsit d'amb un rendiment
aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre
el formigó encara fresc i posterior remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que
el morter quedi completament integrat en el
formigó. També p/p de preparació de la superfície
de recolzament del formigó; col·locació i retirada
d'encofrats, execució de junts de construcció;
embroquetat o connexió dels elements exteriors
(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques,
etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades
sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació
d'additius i i curació del formigó. Sense incloure
l'execució de la base de recolzament ni la dels
junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i
de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de
nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó
o regles. Reg de la superfície base. Col·locació
de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del
morter, assegurant-se de la total cubrición del
formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado
mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

11,87
0,13
15,61
0,55
0,84

Total ....................

29,00

La Riba, abril 2017
Arquitecte Núm. Col. 66.009-4 COAC - Enginyer en Org.Industrial 16.452 COEIC

Mauro Cuesta Nicolas
Quadre de preus nº2
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Capítol
1
2
3
4

Import

EXCAVACIONS, DESMUNTATGES I ENDERROCS ...................................…
OBRA ....................................................................…
SEGURETAT I SALUT .......................................................…
ALTRES ..................................................................…

5.970,78
44.731,22
600,00
1.500,00

Pressupost d'execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

52.802,00
6.864,26
3.168,12

Suma
21% IVA

62.834,38
13.195,22

Pressupost d'execució per contracta

76.029,60

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SETANTA-SIS MIL VINT-I-NOU
EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS.
La Riba, abril 2017
Arquitecte Núm. Col. 66.009-4 COAC - Enginyer en
Org.Industrial 16.452 COEIC

Mauro Cuesta Nicolas
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1. INTRODUCCIÓ
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre del Ministeri de la
Presidència BOE núm. 256 de 25-10-97, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels
treballs a realitzar en base a l’article 4 de l’anomena’t Reial Decret, el promotor està obligat que
en fase de redacció del projecte d’execució es confeccioni per part de tècnic competent aquest
document de seguretat que correspon a:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA CORRESPONENT A AL PROJECTE
D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA CARRETERA DE FARENA – CARRER JOSEP SERRA DE
LA RIBA.
El qual estableix durant el període de construcció de l’obra referida les previsions respecte a la
prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, els derivats dels treballs de reparació,
conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors,
així com les possibles previsions i les informacions útils per adoptar en el seu dia les degudes
condicions de seguretat i salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció,
rehabilitació i manteniment.
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En
cas d’obres de les Administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta
Administració.
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al
seguiment del pla. Així mateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els
contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.
Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscs Laborals de la Prefectura de l’Estat. BOE núm. 269 del
10.11.95
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del
centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut i el
full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase d’execució de l’obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels treballadors,
podrà aturar l’obra parcialment o totalment,
i ho comunicarà a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, al contractista i als subcontractistes.
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2. FITXA RESUM DADES DE REFERENCIA DE L’OBRA
TIPUS D’OBRA
SITUACIÓ

NOVES INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT
CARRETERA DE FARENA – CARRER JOSEP SERRA

PROMOTOR
ADREÇA
REPRESENTANT

AJUNTAMENT DE LA RIBA

TÈCNICS EN FASE DE PROJECTE
NOM I COGNOMS

CÀRREC
REDACTOR/S
COORDINADOR/S
REDACTOR EBSS

CÀRREC
Director Facultatiu
Dir. Execució Mat.

MAURO CUESTA NICOLÁS

TITULACIÓ

ARQ.T/ENGINYER

TÈCNICS EN FASE D'OBRA-DIRECCIÓ FACULTATIVA
NOM I COGNOMS
TITULACIÓ

Coord. Seguretat

CONSTRUCTOR:
PERSONAL LABORAL PREVIST
Màxim
Mitjana
2
Simultani

ARQ.T/ENGINYER
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TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Total
Dies de
1
20
mesos
treball

PRESSUPOST TREBALLS DE SEGURETAT
Son euros: 600 €
Tècnic redactor de
l'Estudi Bàsic de Seguretat

Promotor
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3. MEMÒRIA
A.

DADES TÈCNIQUES DE L’OBRA

A.1.

SITUACIO.

A.2.

ANALISI DE L'ENTORN DE L'OBRA.

A.3.

ANÀLISI DEL PROJECTE O LES OBRES A REALITZAR.

Les obres a executar s’emplacen al Carrer Josep Serra – Carretera de farena de la Riba.
Es tracta d’un vial amb una secció tradicional on comparteixen la vialitat els vianants i els
vehicles.
Les obres a executar es subdivideixen en:
-

ENDERROCS, DESMUNTATGES I MOVIMENTS DE TERRES
OBRA DE PALETA
INSTAL·LACIONS
ANNEX CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES.

CONDUCCIONS DE SERVEIS PRÒXIMS A L’OBRA I ALS SEUS ACCESSOS IMMEDIATS
SUBMINISTRAMENT DE
SERVEIS
LÍNIES ELÈCTRIQUES
ABASTAMENT D’AIGUA
XARXA DE REG
CLAVEGUERAM
XARXA DE GAS

SI

NO

CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES (1)

(2)

A DESVIAR
SI

NO

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Hi ha línies elèctriques aèries que afectin la construcció? __ SÍ
En cas afirmatiu:

DISTANCIA

N. de línies ___
Tensió______
Distància a l’obra o a elements pròxims
(grues, bastides, etc)

_X_ NO
______ m.
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MESURES PREVENTIVES COL·LECTIVES QUE CAL ADOPTAR
FASES D’OBRA
DESCRIPCIÓ
Treballs previs
Enderrocs
Moviment de terres
Fonaments
Estructura i coberta
Ram de paleta
Enguixats
Revestiments i aplacats
Instal·lacions
Fusteria interior i exterior
Acabats

SI
X
X
X

NO

MESURES PREVENTIVES PREVISTES
Escales de mà
Passarel·les de circulació

X
X
X
X
X
X
X
X

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES ZONES ON ES PRESTEN TREBALLS QUE
IMPLIQUIN RISCOS ESPECIALS.
RISCOS ESPECIALS
ZONA
EN AQUESTA OBRA
MESURES PREVENTIVES
(fase de l’obra)
SI
NO
DESCRIPCIÓ DEL RISC
Moviment de terres
Soterraments
X
EQUIPS
DE
PROTECCIÓ
Canalitzacions
INDIVIDUAL.
Enderrocs
Enfonsament
X
Caiguda d’alçada

X

Exposició a agents químics

X

Exposició a agents biològics

X

Exposició a radiacions
ionitzants
Ofegament per immersió

X

Treballs soterranis
Immersió amb equip
subaquàtic
Caixes d’aire comprimit
Ús d’explosius

X
X

Muntatge i desmuntatge
d’elements prefabricats

X

X
X
X

Muntatge elements
prefabricats
Estructura, ram de paleta,
coberta, tancaments
Aïllaments i
impermeabilització
Aïllaments i
impermeabilització
Instal·lacions i manyeria
Treballs obres
hidràuliques
Túnels i pous
Treballs obres
hidràuliques

ORGANITZACIÓ I FORMACIÓ
DELS TREBALLADORS.
MÀQUINES I EQUIPS.
PROFESSIONALS
ESPECIALISTES.
MITJANS AUXILIARS.
MATERIALS
QUÍMICS.

I

PRODUCTES

Instal·lacions
Moviment de terres,
enderrocs
Estintolaments,
estructura,
Ram paleta, revestiments,
aplacats, etc

OBSERVACIONS
Perquè les mesures preventives enumerades en aquest Estudi bàsic de seguretat i salut tinguin
l’efectivitat adequada, cal que, en les clàusules del contracte d’obra, s’incloguin les disposicions
adequades dirigides al compliment efectiu d’aquestes mesures per part de l’empresa
contractista, dels seus subcontractats i dels treballadors autònoms que utilitzi.
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Caiguda de persones a diferent nivell
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda d'objectes per desplom
Caiguda d'objectes per manipulació
Caiguda d'objectes despresos
Trepitjades sobre objectes
Xocs contra objectes immòbils
Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina
Cops per objectes o eines
Projecció de fragments o particules
Atrapaments per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquina
Sobreesforços
Exposició a temperatures extremes
Contactes tèrmics
Contactes elèctrics
Inhalació o ingestió de substàncies nocives
Contactes amb substàncies càustiques/corrosives
Exposició a radiacions
Explosions
Incendis
Causats per essers vius
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles
Accidents de trànsit
Causes naturals (infarts, ambòlia, etc.)
Altres
Malalties causades per agents químics
Malalties causades per agents físics
Malalties causades per agents biològics
Malalties causades per altres agents
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

SI

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

NO

RISCOS

Inici fase
Inici fase, incorporació treball

Inici fase, incorporació treball

E1,E2,E3 E5,E14 P1,P2

Q-1
I-2

Inici fase
Inici fase
Inici fase
Inici fase, incorporació treball
Inici fase, incorporació treball
Inici fase
Inici fase

E-34
O-4
E-34
I-9, O-20
E-30, I-5
O-22 E34
O-22 E34

MESURES PREVENTIVES
FASE INSTAL·LACIÓ
CODI
PREVENCIO
O-1
Inici fase
I-1 O-3
Inici fase, incorporació treball
I-13 E-33
Inici fase, incorporació treball
I-1 O-3
Inici fase
I13,01,O3
Inici fase, incorporació treball
O-10
Inici fase
E-3, E-14
Inici fase
I-8, E-33
Inici fase, incorporació treball
I-3
Incorporació treballadors
E-20 E21
Inici fase
E-3, E14 P-1, P-2
Inici fase, incorporació treball
O-7
Inici fase

B.

FORMA D’ACCIDENT

RISCS GENERALITZATS EN L’EXECUCIÓ D’OBRES

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

RISCS DURANT LA REALITZACIÓ DE L’OBRA. MESURES PREVENTIVES
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EQUPIS DE PROTECCIÓ
ORGANITZACIÓ
MÀQUINES / EQUIPS
PROFESIONALS
INDIVIDUAL
O-1 Accesos a l´obra.
E-1 Dúmper.
P-1 Maquinista
I-1 Casc de seguretat.
O-2 Condicions escales fixes o
E-2 Excavadora,
P-2 Senyalista
I-2 Protector Auditiu.
rames.
Retroexc.,Excav.con bivalva.
P-3 Gruista
I-3 Ulleres de Seguretat.
O-3 Zones de talles i acopis.
E-3 Pala carregadora.
I-4 Pantalla Facial.
O-4 Instal.lacions provisionals
E-4 Tractor, bulldózer.
I-5 Pantalla soldadura.
d´obra.
E-5 Petita compactadora, picó
I-6 Máscara autófiltrant.
O-5 Comprovacions i actuacions mecànic.
I-7 Filtre antigás.
previes a la rehabilitació d´una E-6 Pilotadores per trépan
I-8 Guants agents mecánics
façana.
rotatori.
I-9 Guants agents químics
O-6 Senyalització general a
E-7 Perforadores.
I-10 Guants contra agents
l´obra.
E-8 Grua torre desmunt. per
d´origen eléctric.
O-7 Sobreesforços.
obres
I-11 Guants contra agents
O-8 Comprovació i actuació
(cubilot,forquilla,cables,cintes...)
d´origen térmic.
previo a obres d´enderrocs.
E-9 Plataforma elevada.
I-12 Maneguís de Seguretat.
O-9 Comprovacions previes a
E-10 Plataforma elevada.
I-13 Calçat de seguretat- Agents impacte.
E-11 Cabrestant eléctric amb
mecánics.
O-10 Excavació a cel obert (sense braç.
I-14 Calçat de Seguretat- Agents estruct.previa)
E-12 Carretó elevador ( toro ).
químics.
O-11 Excavació de rases i pous. E-13 Camió grua.
I-15 Calçat de Segureteat- Agents O-12 Fonamentació superficial – E-14 Camió de transport.
eléctrics.
sabates.
E-15 Camió formigonera.
I-16 Calçata de seguretat- Agents O-13 Sanejament.
E-16 bomba per a formigonar.
térmics.
O-14 Estructures.
E-17 Mototrailla.
I-17 Polaines.
O-15 Estructures – Manipulació E-18 Estenedora de producte
I-18 Genolleres.
Formigó.
asfáltic.
I-19 Roba de Treball.
O-16 Coberta inclinada de teula. E-19 Serra circular de taula.
I-20 Cinturó de seguretat tipus
O-17 Coberta plana.
E-20 Serra de taula par a
Caiguda.
O-18 Tancaments.
cerámica.
I-21 Cinturó de seguretat tipus
O-19 Acabats.
E-21 Radial.
suspensió
O-20 Acabats – Mesures
E-22 Formigonera.
I-22 Cinturó de seguretat tipus
específiques per oficis.
E-23 Trépan.
subjecció.
O-21 Instal.lacions
E-24 Martell pneumátic
I-23 Dispositiu anticaiguda.
O-22 Instal.lacions – Mesures
E-25 Pistola.
I-24 Cable fiador.
especif. Per oficis.
E-26 Vibrador.
I-25 Roba i Accesoris de
O-23 Instal.lacions – Ascensors i E-27 Cobradora de ferralla.
Senyalització.
muntacàrregues.
E-28 Compresor.
I-26 Faixa antivibracions.
E-29 Máquina per a fer regates.
I-27 Canalleres
E-30 Equip de soldadura eléctrica.
E-31 Equip de soldadura
autógena.
E-32 Petita màquinaria diversa.
E-33 Eines manuals.
E-34 Bufador

MESURES PREVENTIVES

MATERIALS I PRODUCTES
QUIMICS
Q-1 Ciment.
Q-2 Additius.
Q-3 Guix.
Q-4 Desencofrants.
Q-5 laques, vernissos i pintures.
Q-6 Silicones.
Q-7 Coure

MITJANS AUXILIARS
MA-1 Bastides tubulars.
MA-2 Bastides penjades.
MA-3 Bastides de cavallets.
MA-4 Escales de mà.
MA-5 Castellet de formiguejar
MA-6 Baixants de runa.
MA-7 Gavia de soldar.
MA-8 Passarel.les de circulació
MA-9 Plataforma de descàrrega
MA-8 Passarel.les de circulació.
MA-9 Plataforma de descàrrega.
MA-10 Baranes.
MA-11 Xarxes, tendalls, lones,…
MA-12 Xarxes de seguretat.
MA-13 Puntals.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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ES PROHIBEIX TERMINANTMENT I SOTA CAP CONCEPTE:
-

-

-

Utilitzar cables sense l’aïllament elèctric necessari.
Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses,
estructura, coberta, etc.
Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5.
Realitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi
d’estabilitat de les parets.
No comprovar abans de la seva utilització l’estat de les bastides suspeses.
Realitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, que puguin
produir plànols inclinats inestables.
Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de
la grua.
Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d’estar la grua
perfectament cargolada.
Treballar en els buits d’ascensor, parets o escales.
Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació.
Treballar en les connexions de servei de l’edifici, prop de cables subterranis elèctrics,
sense tenir les condicions de seguretat exigides.
Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o
col·lectiu.
No tenir accés segur de l’obra a la bastida o viceversa.
Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions.
Realitzar maniobres d’abocada de runes fora de les baixants col·locades en els plans
corresponents.
Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal.
Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa.
Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles.
Realitzar desdoblaments de barres corrugades de l’estructura.
Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com
l’estat més escaient de solidesa per realitzar les maniobres de descàrrega.
Treballar en terrasses exteriors sense protecció.
Treballar amb l’estructura, encofrat, desencofrat, càrrega i descàrrega de materials
sense les xarxes de protecció degudament col·locades.
Treballar amb bastides metàl·liques sense travar.
Treballar en bastides metàl·liques amb punts de suport insegurs i inestables.
Treballar amb apuntalaments inadequats o amb terminis inferiors als prescrits per
l'EHE.
Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat.
Muntar les bastides suspeses en la part superior.
Col·locar bastides suspeses, de manera que el trànsit rodat pugui xocar amb els trams
de planta baixa.
Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats,
mancats de seguretat, inestables i d’un coeficient de seguretat inferior a cinc.
Entrar en pous d’excavació plens de matèria orgànica o d’altra naturalesa que pugui
desprendre gasos tòxics, sense haver-ne previngut les mesures adequades de cara a
una eventual extracció de l’aire viciat, detecció del risc, etc. Es prohibeix de forma
expressa qualsevol accés del personal a nivells inferiors.
Accionar o posar en marxa instal·lacions elèctriques o motors quan es facin operacions
de reparació o conservació.
Col·locar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució,
conservació o manteniment, en mala positura de tal forma que pugui deteriorar-se la
solidesa dels cables i facilitar el seu trencament o danys a tercers.
Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o
de treball.
8
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-

Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrere o sense els senyals acústics
d’avís, així com que el personal no domini el camp visual.
Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de
manera que s’eviti la caiguda de terres i danys a tercers.
Balancejar les càrregues en els aparells d’elevació.
Pujar el personal a les càrregues de les grues.
Utilitzar el personal les parts dels elements d’elevació per accedir o baixar als nivells de
treball.
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C.

RISCS DE LA MAQUINARIA I DELS MITJANS AUXILIARS. MESURES PREVENTIVES
CÒDI
MESURES PREVENTIVES
I

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

ORGANITZATIVES
 Els treballadors sern informats, en el moment de la seva incorporació al centre de treball, de quins EPIs han d’utilitzar,
així com quan i de quina forma han de fer-ne ús, i se’ls lliuraran o bé se’ls indicarà on els poden trobar.
 L’EPI s’ajustarà a les normes de certificació CE si n’hi ha en el mercat.
 D’entre els diferents EPI’s que compleixin les prescripcions tècniques que es relacionen en l’apartat següent, es
seleccionaran els més adequats atenent les indicacions de cada fabricant, per la qual cosa es sol.licitarà el manual
d’instruccions segons RD 1407/92.
 L’EPI s’ajustarà a les condicions anatòmiques, fisiològiques i estat de salut dels treballadors.
 En cas d’utilitzar diversos EPIs a la vegada es comprovarà la compatibilitat i eficàcia en relació als riscos corresponents.
 Es portarà un control de la vida útil dels EPI’s suministrats atenent les indicacions de cada fabricant.
FORMATIVES
 El treballador té l’obligació d’utilitzar i cuidar l’EPI d’acord amb les instruccions de l’encarregat o tècnic de prevenció.
 El treballador té l’obligació de col.locar l’EPI, després de la seva utilització, en el lloc indicat a l’efecte.
 - S’informarà immediatament al superior jeràrquic de qualsevol defecte, anomalia o dany que es detecti en l’EPI i que,
al seu parer, pugui reduir la seva eficàcia protectora.

TÈCNIQUES
I–1
I–2
I–3
I–4
I–5
I–6
I–7
I–8
I–9
I – 10
I – 11
I – 12
I – 13
I – 14
I – 15
I – 16
I – 17
I – 18
I – 19
I – 20
I – 21
I – 22
I – 23
I – 24
I – 25
I – 26
I – 27

Casc de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 1 o equip equivalent
Protector auditiu d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 2 o equip equivalent
Ulleres de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent
Pantalla facial d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent
Pantalla per a soldadura d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent
Màscara autofiltrant d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o equip equivalent
Filtre antigàs d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o equip equivalent
Guants contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent
Guants contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent
Guants contra agents d’origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent
Guants contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent
Maneguins de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent
Calçat de seguretat contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip
equivalent
Calçat de seguretat contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent
Calçat de seguretat contra agents d‘origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip
equivalent
Calçat de seguretat contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip
equivalent
Polaines d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent
Genolleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent
Roba de treball d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent
Cinturó de seguretat tipus caiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent
Cinturó de seguretat tipus suspensió d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent
Cinturó de seguretat tipus subjecció d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent
Dispositiu anticaiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent
Cable fiador d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent
Roba i accessoris de senyalització d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent
Faixa antivibracions d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent
Canelleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent
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CODI
O–1

MESURES PREVENTIVES
ACCESSOS A L’OBRA , ORGANITZACIÓ DE ZONES I
CONDICIONS D’ORDRE I NETEJA

ORGANITZATIVES
 Es tancarà tot el solar de forma que s’impedeixi l’accés de persones alienes a l’obra, deixant zones d’accés diferenciades per
al personal de l’obra i per a vehicles. Les portes d’accès es mantindran tancades.
 L’entrada i sortida de camions i maquinària del solar es controlarà per un senyalista.
 Tot el personal que circuli per l’obra ha d’utilitzar casc de seguretat i calçat de seguretat contra agents mecànics.
 S’organitzarà el solar reservant unes zones per a les instal.lacions de serveis sanitaris i comuns i oficines, per acopi de
material i parc de maquinària .
 S’assignarà el personal necessari per mantenir l’obra en perfectes condicions d’ordre i neteja, tant pel que fa als serveis
sanitaris i comuns com per les zones de pas i, en general, tota l’obra.
TÈCNIQUES
 La tanca serà de material rígid i haurà de garantir les adequades condicions d’estabilitat tenint en compte els esforços a què
pot estar sotmesa.
 No tindrà elements que sobresurtin o bé es senyalitzaran per tal d’evitar cops a treballadors o terceres persones, en especial
en les zones d’accés.
FORMATIVES
 Tot el personal té l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat contra agents mecànics.
 En accedir o sortir de l’obra s’han de deixar les portes tancades, per tal d’impedir l’accès de persones alienes.
 Tos els treballadors tenen l’obligació de mantenir el centre de treball en bones condicions d’ordre i neteja, pel que fa a les
zones on treballen i als serveis, equips i mitjans que utilitzen.

CODI
O-2

MESURES PREVENTIVES
CONDICIONS ESCALES FIXES I RAMPES

ORGANITZATIVES
 S’establiran les mesures de control necessàries per tal de garantir el lliure pas per les escales i rampes impedint que quedi
interferit per cables, mànegues,o material divers.
 Queda totalment prohibit utilitzar les lloses d’escala sense esgraonat per desplaçar-se entre les diferents plantes així com
clavar llates o col.locar una totxana com esgraó.
TÈCNIQUES
 Els paviments de les rampes, escales i plataformes de treball seran de materials no lliscants, o bé disposaran d’elements
antilliscants. Els que siguin de paviment perforat, l’obertura màxima dels intersticis serà de 8mm (R.D. 486/1997, annex I,
punt 7).
 Les escales tindran una amplada mínima d=1m, a exepció feta de les de servei que serà de 55cm. I els esglaons seran de la
mateixa amplada. Queden prohibides les escales de cargol exeptuant si són de servei (R.D. 486/1997, annex I, punt 7).
 Les escales que no siguin de servei tindran una estesa entre 23 i 36 cm i un davanter entre 13 i 20 cm. En les escales de
serveis, l’estesa mínima serà de 15cm i el davanter màxim de 25cm (R.D. 486/1997, annex I, punt 7).
 L’altura màxima entre descansos serà de 3,7m i la profunditat dels descansos intermedis, en direcció a l’escala, no serà
inferior a la meitat de la seva amplada, i com a mínim d’1m. L’espai lliure vertical des dels esglaons no serà inferior a
2,2m.(R.D.486/1997, annex I, punt 7).
 Les rampes tindran un pendent màxim del 12%, quan la seva longitud sigui inferior a 3m; del 10%, quan sigui inferior a
10m, i del 8%, en la resta de casos (R.D. 486/1997, annex I, punt 7).
 Els costats oberts d’escales i rampes disposaran de protecció contra el risc de caiguda d’altura per mitjà de baranes o un
altre sistema de protecció equivalent.
 Les escales i rampes disposaran de punts de llum suficients per garantir un òptim nivell d’il.luminació.
FORMATIVES
 S’informarà als treballadors de l’obligació de mantenir lliure d’obstacles ( cables, mànegues, material, runa etc. ) el pas
d’escales i rampes, així com de la prohibició de retirar la protecció dels costats oberts si no és per ordre expresa de
l’encarregat o tècnic de l’obra amb responsabilitat en matèria preventiva.
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CODI
O-3

MESURES PREVENTIVES
ZONES DE TALLER I ACOPI

ORGANITZATIVES
 S’organitzarà el solar delimitant les diferents àrees entre les quals hi haurà una zona de taller, bàsicament per treballar el
ferro, i una zona d’acopi per als diferents tipus de materials.
 Cada treballador haurà de mantenir el seu lloc de treball lliure de retalls o altres residus que puguin ocasionar accidents per
caigudes a nivell, trepitjades sobre elements punxents, etc.
TÈCNIQUES
 La zona de taller del ferro o qualsevol altre material serà prou amplia per tal de poder-lo manipul.lar sense interferir altres
llocs de treball.
 La zona d’acopi s’ha de situar en lloc de fàcil accès per als camions de transport per tal de facilitar la seva descàrrega.
 Les zones de taller i les d’acopi de material estaran el més pròximes possible per tal de limitar el tràfec de material.
 El material s’apilarà i distribuirà d’acord a la seva naturalesa i condicions volumètriques de manera que quedi garantida la
seva estabilitat.
FORMATIVES
 S’informarà als treballadors amb carácter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors.

CODI
O–4

MESURES PREVENTIVES
INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’OBRA
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ORGANITZATIVES
 Dins d’instal.lacions provisionals d’obra s’inclouran tots els serveis i instal.lacions que s’hagin d’efectuar per facilitar l’inici i
desenvolupament de l’obra, tot complint amb la normativa vigent, i en concret es refereix a :
a. Quadre elèctric provisional d’obra i distribució
b. Escomesa i distribució d’aigua
TÈCNIQUES
a. Quadre elèctric provisional d’obra i distribució
 Seran metàl.lics, del tipus per a l’intempèrie, amb porta i tanca de seguretat; o quadres normalitzats de P.V.C. Ambdós tipus
compliran la norma UNE – 20324IP549.
 Els quadres elèctrics metàl.lics tindran la carcassa connectada a terra, i tindran damunt la porta un senyal normalitzat de “
perill, electricitat “.
 Estaran penjats, suspesos per taulons de fusta, sobre paraments verticals o sobre peus drets.
 Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per connexions normalitzades, blindades, per a intempèrie.
 S’instal.laran interruptors automàtics magnetotèrmics en totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució i
alimentació de màquines i aparells.
 Totes les línies i màquines estaran protegides per un interruptor automàtic diferencial, d’acord amb les següents sensibilitats:
o
300 MA ( segons R.E.B.T. ) – Alimentació a la màquinària.
o
30 MA ( segons R.E.B.T. ) – Alimentació a la màquinària, com a millora del nivell de seguretat.
o
30 MA – Per a les instal.lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil.
o
15 MA – Per a les instal.lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil, com a millora del nivell de seguretat.
 En els quadres de P.V.C. hi haurà unes tapes hermètiques per tal de poder accionar els interruptors, les quals només estaran
en posició oberta en el moment d’accedir-hi, per tal de garantir l’estanqueïtat del quadre.
 S’instal.larà un sistema de protecció contra els contactes elèctrics indirectes de classe B, dels especificats a la instrucció
M.I.B.T. 021, punt 2 del vigent Reglament Electrotècnis de Baixa Tensió. En general s’escollirà el sistema de protecció “
presa de terra de les masses, associada a dispositius diferencials “, i de tal manera que s’acompleixi allò establert a la
instrucció M.I.B.T. 039 de vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
 La presa de terra s’efectuarà a través de la pica o placa del quadre general.
 El neutre de la instal.lació estarà posat a terra.
 Les parts metàl.liques de tots els equips elèctrics disposaran de presa de terra.
 Les màquines o eines elèctriques que no tinguin doble aïllament, es connectaran a la presa de terra general, per la qual cosa
tindran incorporat el conductor de protecció. La clavilla o endoll disposarà d’un contacte de presa de terra i es connectarà a
bases que estaran en contacte amb la presa de terra general.
 El fil de presa de terra, de colors groc i verd, degudament protegit, només tindrà aquest ús.
 S’instal.laran preses de terra independent en els carrils per estança o desplaçament de màquines.
 Els cables elèctrics tindran les clavilles o endolls en bon estat, per tal de connectar adequadament a les preses de corrent.
Aquestes connexions no es faran mitjançant els extrems pelats dels conductors, o per mètodes similars.
 La tensió sempre estarà en la clavilla femella, mai en la clavilla mascle.
 A cada presa de corrent s’hi connectarà una sola màquina o aparell.
 Els fils tindran una funda protectora, que aïllarà sense defectes apreciables.
 La distribució general des del quadre general d’obra als quadres secundaris s’efectuarà mitjançant mànegues elèctriques
antihumitat.
 L’estesa de cables i mànegues s’efectuarà a una alçada mínima de 2 m. en zones peatonals, i a 5 m. on hi circulin vehicles.
 En els passos de vehicles, si és possible, s’entubarà i es senyalitzarà el pas del cable cobrint-lo permanentment de taulons. El
cable s’enterrarà a 40 cm. de profunditat com a mínim, i anirà protegit a l’interior d’un tub rígid.
 Els empalmaments entre mànegues estaran sempre elevats i es realitzaran mitjançant connexions normalitzades estanques
antihumitat, i quedarà prohibit l’ús únic com a remat i aïllament de la cinta convencional.
 Les distàncies de seguretat a línies elèctriques aèries de BT compliran tot allò especificat en la Resolució del 04.11.88 i en
les instruccions M.I.B.T 003 i M.I.B.T. 021 del R.E.B.T. En funció de com estigui situada la persona oscil.laran entre 1 i 2.5
m.
 Les distàncies de seguretat a linies elèctriques d’AT compliran tot allò que s’especifica a l’art. 35 del Decret 3151/1968 i la
resolució del 04.11.88. Aquestes distàncies seran, com a mínim, de 5m. quan les línies siguin accessibles a les persones, de 8
m. per a grues i fins a linies de 30 Kv i 25m. per linies de més de 30 Kv.
b. Escomesa i distribució d’aigua
 El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional d’aigua a les
plantes.
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CODI
O–6

MESURES PREVENTIVES
SENYALITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA

ORGANITZATIVES
 En les zones d’accés a l’obra per al personal es disposaran les senyals d’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat i la de
prohibició d’accedir-hi a qualsevol persona que en sigui aliena.
 En les zones d’accés a l’obra per a vehicles es disposaran les senyals de prohibició d’accés a treballadors a peu i a persones
alienes a l’obra.
 En l’interior de l’obra:
o
Es delimitaran les zones inaccessibles i es disposarà la senyal de prohibit passar.
o
Es senyalitzaran les zones pròximes a línies elèctriques aèries, tot respectant les distàncies de seguretat.
o
Es senyalitzarà el recorregut de línies elèctriques o conduccions soterrades.
o
Un cop desaparegui el risc senyalitzat es retirarà el senyal.
 Els senyals un cop descarregats del camió i en ser retirats, s’acopiaran de forma ordenada per evitar possibles accidents per
desplom de material apilat o per caigudes al mateix nivell .
TÈCNIQUES
 Tots els senyals utilitzats s’ajustaran a les prescripcions contingudes en el RD 485/97 de 14 d'abril.
FORMATIVES
 Tot el personal que participa en les tasques de senyalització de l’obra, té l’obligació d’utilitzar casc, guants i calçat de
seguretat contra agents mecanics.
 S’informarà als treballadors dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la senyalització de línies elèctriques i
conduccions soterrades.
 S’informarà als treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en l’obra amb caràcter general.
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CODI

MESURES PREVENTIVES

O-7

SOBREESFORÇOS

ORGANITZATIVES
 A l’hora d’encarregar tasques que comportin la manipulació manual de càrregues, es tindran en compte els següents criteris:
o
Quan la càrrega sigui massa gran, pesada, difícil de subjectar, estigui en situació d’equilibri inestable, quan pel seu
aspecte exterior pugui danyar al treballador, i en general quan per qualsevol altre motiu pugui suposar un risc per
al treballador, es facilitaran mitjans mecànics per a la seva manipulació, o bé s’assignarà un nombre de
treballadors suficient per fer-ho amb les degudes condicions de seguretat per als treballadors.
TÈCNIQUES
 Els mitjans mecànics que es disposin per facilitar la manipulació de càrregues han de ser adequats a les condicions físiques
de les càrregues a manipular, podent-se utilitzar carretilles manuals, carretilles mecàniques, etc.
FORMATIVES
 Per manipular una càrrega, cal seguir les següents instruccions:
o
Recolzar els peus fermament a la superfície horitzontal i sòlida, i separar-los a una distància aproximada de 50 cms
l’un de l’altre.
o
Per agafar la càrrega, separar les cames, doblegar el maluc i els genolls, tot mantenint l’esquena tant recta com
sigui possible.
o
Per empentar els objectes i estirar d’ells, aprofitar el pes del propi cos de manera efectiva.
o
Aixecar el pes amb les cames, no amb l’esquena. Sempre s’ha de mantenir recta l’esquena.Així, la columna
vertebral treballa adequadament, resistint l’esforç al qual és sotmesa.
o
Mantenir la càrrega tant a prop del cos com sigui possible, ja que així augmenta molt la capacitat d’aixecament .
o
Per a càrregues excessivament pesades sol.licitar l’ajut d’un company.
o
No girar la cintura mentre es sosté una càrrega pesada. En comptes de girar la cintura, canviar de lloc els peus i
fer girar tot el cos.
o
Els objectes llargs i pesats es mouran entre diverses persones, si és possible de la mateixa altura, aixecant-los a la
vegada i pel mateix costat, i col.locant-los a la mateixa espatlla.
o
No aixecar una càrrega pesada més amunt de la cintura en un sol moviment.
 Tot el personal, que manipuli càrregues, té l’obligació d’utilitzar casc, guants i calçat de seguretat contra agents mecànics.
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CODI
O–8

MESURES PREVENTIVES
COMPROVACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES A
L’ENDERROC

ORGANITZATIVES
 Abans d’iniciar els treballs propis d’enderroc s’efectuarà el tall de subministrament d’electricitat, gas i aigua per les
companyies subministradores, o bé, es comprovarà l’efectiva descon.nexió de les instal.lacions.
 Es comprovarà que els dipòsits de combustible estan buits.
 Es tancarà la connexió del clavegueram general de l’edifici
 Es desinfectaran i desinsectaran aquelles zones susceptibles d’albergar paràsits atenent el seu ús.
 No es fumarà ni es farà qualsevol altra acció que pugui originar un incendi en zones d’emmagatzematge de combustible, les
quals caldrà senyalitzar degudament.
TÈCNIQUES
 S’informarà els treballadors que per les operacions de desinfecció i desinsecció serà obligatòri l’ús de roba de treball , guants
de goma i màscara autofiltrant o filtre químic, segons el cas.
 S’informarà els treballadors que per obrir dipòsits, tapes de clavegueres, i en general llocs on hi puguin haver gasos
acumulats, hauran d’utilitzar filtres antigàs i en el moment d’obrir mantindran la cara fora de la zona de possible emanació
evitant respirar-ho.
FORMATIVES
 Per a les operacions de desinfecció i desinsecció serà obligatori l’ús de roba de treball , guants de goma i màscara
autofiltrant o filtre químic, segons el cas.
 Per obrir dipòsits, tapes de clavegueres, i en general llocs on hi pugui haver gasos acumulats, els treballadors utilitzaran
filtres antigàs i en el moment d’obrir mantindran la cara fora de la zona de possible emanació, evitant respirar-ho.
 No es fumarà ni es farà qualsevol altra acció que pugui originar un incendi en les operacions anterios o zones
d’emmagatzematge de combustible.
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CODI
O - 11

MESURES PREVENTIVES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

ORGANITZATIVES
 Es sol.licitarà un estudi geològic del terreny tret que la direcció facultativa consideri que no fa falta.
 S’establirà el procediment adequat per tal de dur a terme l’excavació en condicions de seguretat atenent a les dades
obtingudes en el punt anterior i seguint el criteri establert en l’apartat de mesures preventives tècniques d’aquesta fitxa.
 Reconeixement de les instal.lacions existents al voltant. Diariament es comprovarà la inexistència d’asentaments i esquerdes i
no s’efectuaran excavacions pròximes a pals d’elèctre, telèfon…que posin en perill la seva estabilitat.
 Control de les aigues subterrànies i de la pluja, cal preveure el desguàs.
 Evitar esllavissades i desmoronaments del terreny suavitzant els angles de talús, entibant, trabant, etc.
 No acumular terreny excavat a la vora de l’excavació.
 En zones amb risc de caiguda d’altura de més de 2m. es col.locarà barana de protecció o s’impedirà l’accès a la zona.
 L’accès al fons de la rasa o pou farà per mitjà d’escales manuals o altres sistemes de protecció equivalent.
 S’acotarà la zona d’actuació de cada màquina impedint la presència de treballadors en el seu radi d’acció
 De les instal.lacions elèctriques i de gas que puguin ser afectades, caldrà recercar informació sobre la seva localització exacta
de les respectives companyies suministradores.
TÈCNIQUES
 Segons el resultat de l’estudi geològic i seguint les instruccions de la Direcció facultativa s’obtarà per efectuar l’excavació per
un d’aquests mètodes:
o
Efectuar l’excavació deixant el talud natural sobredimensionat i sanejant les vores.
o
Efectuar l’excavació mitjançant entivació ben dimensionada, de la qual se’n farà una revisió diaria
 Com a criteri, tota rasa o pou de profunditat superior a 1.3m. ha de ser entibada.
 Quan es faci una entibació parcial com a mínim es farà fins la meitat de la paret.
 L’entibació ultrapassarà uns 20 cm. La vora de la rasa ( funció d’entornpeu per evitar la caiguda d’objectes a l’interior de la
rasa ).
FORMATIVES
 S’informarà als treballadors de les mesures preventives de tipus organitzatiu previstes en aquesta fitxa relacionades
directament en el seu lloc de treball.
 Els treballadors que observin qualsevol situació de risc imminent per esllavissada del terreny, colapse d’infraestructures
existents… ho posarà immediatament en coneixement de l’encarregat o responsable de l’obra.
 Es prohibeix la permanència en solitari de treballadors en punts d’obra on s’hagi de treballar a l’interior de rases o pous.
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CODI
E - 13

MESURES PREVENTIVES
CAMIÓ GRUA

ORGANITZATIVES
 Efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent a les instruccions del fabricant.
 La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis.
 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
 Es farà un reconeixement de la zona on ha de circular per dins de l’obra per tal d’advertir desnivells, possibles
esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de
treball.
 Totes les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per personal expert.
TÈCNIQUES
 Disposaran de la protecció de cabina antibolcada.
 Disposaran d’escala metàl.lica dotada de ganxos d’immobilització de seguretat.
 El ganxo de la grua auxiliar disposarà de pestell de seguretat.
 L’estabilitat de la grua depèn de la correcta posició dels gats estabilitzadors. La posició més segura és totalment estesos.
FORMATIVES
 S’informarà als operaris que hagin de conduir un camió grua sobre el risc que suposa i la forma correcta d'utilitzar-la d’acord
amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors.
 Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els frens de mà i instal.lar els daus
d’immobilització.
 Les maniobres de càrrega i descàrrega en zones inclinades tant sols es faran si es descarrega cap el costat contrari al de la
pendent.
 Està prohibit transportar persones a la caixa del camió.
 Les càrregues es distribuiran en la caixa de forma repartida, compensant els pesos.
 Les peces suspeses que requereixin ser acompanyades es farà mitjançant cordes o sistemes equivalents i no s’empenyeran
directament amb les mans.
 Per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega s’utilitzaran guants i calçat de seguretat contra agents mecànics,
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ).
 Pujar i baixar del camió grua pels llocs previstos.
 No sobrepassar sota cap concepte la càrrega màxima de la grua.
 No arrossegar ni arrencar càrregues.
 Assegurar la immobilització del braç de la grua avanç d’iniciar cap desplaçament.
 Cap treballador es situarà o desplaçarà sota càrregues suspeses.
 Avans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de frè.
 Cal netejar les sabates de fang avanç de pujar a la cabina per evitar que al manipular-la el peu pugui relliscar.
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al senyalistan en general ( P – 2 ) i a les eslingues ( MA – 14 ).
 El camió grua tant sols serà utilitzada pel personal autoritzat amb possessió del corresponent carnet oficial.
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CODI
E - 14

MESURES PREVENTIVES
CAMIÓ DE TRANSPORT

ORGANITZATIVES
 Efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent a les instruccions del fabricant.
 La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis.
 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
 Es farà un reconeixement de la zona on ha de circular per dins de l’obra per tal d’advertir desnivells, possibles
esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de
treball.
 Totes les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per personal expert.
TÈCNIQUES
 Disposaran de la protecció de cabina antibolcada.
 Disposaran d’escala metàl.lica dotada de ganxos d’immobilització de seguretat.
 El ganxo de la grua auxiliar disposarà de pestell de seguretat.
FORMATIVES
 S’informarà als operaris que hagin de conduir un camió de transport sobre el risc que suposa i la forma correcta d'utilitzar-la
d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors.
 Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els frens de mà i instal.lar els daus
d’immobilització.
 Les maniobres de càrrega i descàrrega en zones inclinades es dirigiran mitjançant dues persones situades a la caixa del
camió en el punt més elevat i en cap cas en l’altre extrem.
 Està prohibit transportar persones a la caixa del camió.
 El nivell màxim permès per a materials solts no superarà la pendent del 5% i es recobriran amb una lona.
 Les càrregues es distribuiran en la caixa de forma repartida, compensant els pesos.
 Les peces suspeses que requereixin ser acompanyades es farà mitjançant cordes o sistemes equivalents i no s’empenyeran
directament amb les mans.
 Per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega s’utilitzaran guants i calçat de seguretat contra agents mecànics,
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ).
 El camió de transport tant sols serà utilitzada pel personal autoritzat amb possessió del corresponent carnet oficial.
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CODI
E - 21

MESURES PREVENTIVES
RADIAL

ORGANITZATIVES
 Segons el RD 1435/92 de 27 de novembre, BOE núm. 297 d'11.12.92 a partir de l'1 de gener de 1995 per poder
comercialitzar o posar en servei una radial haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat.
 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant.
 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la màquina aturada.
 Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant.
TÈCNIQUES
 Pel que fa referència a la manipulació correcta de la radial, caldrà tenir en compte una sèrie de recomanacions, com poden
ser selccionar el disc adequat al material a treballar, no intentar treballar en zones poc accessibles ni en posició inclinada
lateralment ja que el disc es pot fracturar i produir lesions, no donar cops amb el disc a la vegada que s’està tallant,
substituir immediatament els discs gastats o esquerdats, no tallar sense la protecció i disposar d’elements de fixació de la
peça a tallar quedant prohibit subjectar amb les mans o els peus la peça a tallar.
 La màquina estarà protegida mitjançant doble aïllament elèctric.
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà de clavilles estanques.
FORMATIVES
 S’informarà als operaris que hagin de manipular la radial sobre el risc que suposa i la forma correcta d'utilitzar-la d’acord
amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors.
 La radial tant sols serà utilitzada pel personal autoritzat.
 No es podrà utilitzar per tallar material no indicats pel disc instal.lat.

PLANOL DE DETALL:
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CODI
E - 22

MESURES PREVENTIVES
FORMIGONERA

ORGANITZATIVES
 Segons el RD 1435/92 de 27 de novembre, BOE núm. 297 d'11.12.92 a partir de l'1 de gener de 1995 per poder
comercialitzar o posar en servei una formigonera haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat.
 S’habilitarà una via d’accès fixe a la formigonera per a dumpers separada de la de carretons manuals.
 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant.
 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la màquina aturada.
 Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina, les instruccions d’ús del fabricant.
TÈCNIQUES
 La formigonera haurà de disposar d'uns resguards fixos com són la carcassa protectora de les corretges de transmissió. En
aquelles formigoneres en que la carcassa protectora és la tapa del motor, l’interruptor de posta en marxa i aturada estarà a
la part exterior de la carcassa i serà de tipus estanc.
 - La instal.lació elèctrica haurà de garantir que no hi hagi punts en tensió que siguin accessibles i haurà de disposar d'un
sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes; és recomanable utilitzar el sistema de protecció "presa de terra"
de les masses associada a dispositius diferencials.
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà de clavilles estanques.
 La formigonera haurà d'estar perfectament anivellada, fora de les zones de pas i haurà de garantir la seva estabilitat.
 formigonera tant sols serà utilitzada pel personal autoritzat.
FORMATIVES
 S’informarà als operaris que hagin de manipular la formigonera sobre el risc que suposa i la forma correcta d'utilitzar-la
d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors.

PLANOL DE DETALL:
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CODI
E – 23

MESURES PREVENTIVES
TRÉPAN

ORGANITZATIVES
 Segons el RD 1435/92 de 27 de novembre, BOE núm. 297 d'11.12.92 a partir de l'1 de gener de 1995 per poder
comercialitzar o posar en servei un trépan haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat.
 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant.
 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la màquina aturada.
 En obra sempre es disposarà de recanvis dels tipus de broques més comuns a emprar per tal d’evitar que per manca de la
broca adient s’intenti efectuar el trepan amb una altra broca.
 Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina, les instruccions d’ús del fabricant.
TÈCNIQUES
 El trepan disposarà de doble aïllament elèctric.
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà de clavilles estanques.
FORMATIVES
 S’informarà als operaris que hagin de manipular el trépan sobre el risc que suposa i la forma correcta d'utilitzar-la d’acord
amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors.
 Seleccionsr la broca addient atenent al material a trepar.
 No intentar efectuar trépans inclinats a pols per evitar la ruptura de la broca.
 Per muntar i desmuntar les broques, fer-ho amb la màquina aturada, desconectada de la xarxa elèctrica i emprant la clau.
 No s’ha d’intentar efectuar un trépan amb una sola maniobra. En primer lloc cal marcar el punt a foradar amb un punter, a
continuació aplicar la broca i emboquillar. Ara ja es pot seguir trépan.
 No prémer amb excessiva força el trépan, es pot trencar la broca.
 Quan es treballi sobre un banc fer-ho ubicant la màquina sobre el suport adequat.

PLANOL DE DETALL:
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CODI
E – 24

MESURES PREVENTIVES
MARTELL PNEUMÀTIC

ORGANITZATIVES
 Segons el RD 1435/92 de 27 de novembre, BOE núm. 297 d'11.12.92 a partir de l'1 de gener de 1995 per poder
comercialitzar o posar en servei un martell pneumàtic haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de
conformitat.
 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant
 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la màquina aturada.
 El temps de treball continuat per un sol treballador amb el martell pneumàtic no excedirà d’una hora en prevenció de lesions
per estar sotmès a vibracions, per tant s’establirà un sistema de torns rotatius per dur a terme les tasques que suposin un
temps de treball superior.
 Els treballadors que de forma continuada utilitzin el martell pneumàtic seran sotmesos a reconeixements mèdics amb
periodicitat anual.
 Les zones on es treballi amb martell pneumàtic es delimitaran i senyalitzaran per tal d’evitar el risc de caiguda d’objectes i
projecció de particules a altres persones.
 Es preveurà la utilització per a tots els treballadors que utilitzin martell pneumàtic i tots aquells que hagin de treballar a la
bora d’ells de protectors auditius segons fitxa ( I – 2 ), ulleres de seguretat segons fitxa ( I – 3 ), màscara autofiltrant segons
fitxa ( I – 6 ), faixa de seguretat segons fitxa ( I – 26 ) i canellera segons fitxa ( I – 27 ).
 Avanç d’iniciar els treballs amb martell pnemàtic en una zona, inspeccionar el terreny i l’entorns en prevenció
de despreniments provocats per les vibracions.
 Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant.
TÈCNIQUES
 El martell pneumàtic disposarà de doble aïllament elèctric.
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà de clavilles estanques.
 El martell pneumàtic sempre s’utilitzarà des d’una posició estable i evitant el risc de caiguda d’altura. Sempre
que sigui viable per evitar el risc de caiguda d’altura s’empraran proteccions col.lectives tipus baranes segons
fitxa ( MA – 10 ) o xarxes segons fitxes ( MA – 12 ), i tant sols en casos puntuals, s’emprarà el cinturó de
seguretat de tipus caiguda segons fitxa ( I – 20 ).
FORMATIVES
 S’informarà als operaris que hagin de manipular el martell pnèumàtic sobre el risc que suposa i la forma correcta d'utilitzar-la
d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors.
 Tots els treballadors que utilitzin martell pneumàtic i tots aquells que hagin de treballar a la bora d’ells, estaran obligats a
utilitzar protectors auditius segons fitxa ( I – 2 ), ulleres de seguretat segons fitxa ( I – 3 ), màscara autofiltrant segons fitxa
( I – 6 ), faixa de seguretat segons fitxa ( I – 26 ) i canellera segons fitxa ( I – 27).
 Avanç d’utilitzar el martell assegurar-se que el punter està perfectament agafat i un cop es deix d’emprar no deixar-lo clavat
a terra.
 Comprovar que les connexions de la mànega estan en correcte estat.

PLANOL DE DETALL:
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CODI
E – 28

MESURES PREVENTIVES
COMPRESSOR

ORGANITZATIVES
 Segons el RD 1435/92 de 27 de novembre, BOE núm. 297 d'11.12.92 a partir de l'1 de gener de 1995 per poder
comercialitzar o posar en servei un compresor haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat.
 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant
 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la màquina aturada.
 La màquina es carregarà-descarregarà per mitjà d’un eslingat a quatre punts i s’ubicarà de forma estable.
 Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina ,les instruccions d’ús del fabricant.
 Els treballadors que de forma continuada estiguin a la vora d’un compresos seran sotmesos a reconeixements mèdics amb
periodicitat anual.
 Les zones on s’ubiquin els compresors es delimitaran i senyalitzaran.
 Es preveurà la utilització per a tots els treballadors que utilitzin el compresor i tots aquells que hagin de treballar a la bora
d’ells de protectors auditius segons fitxa ( I – 2 ),
 Es controlarà l’estat de les mànegues, comunicant els desperfectes detectats diariament.
 Les mànegues de pressió es mantindran elevades, a 4m. o més en els creuaments sobre els camins de l’obra.
TÈCNIQUES
 Quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb les rodes subjectes per mitjà de daus
antilliscants.
 Les carcasses protectores estaran sempre instal.lades en posició tancada, per tal d’evitar atrapaments i soroll.
FORMATIVES
 S’informarà als operaris que hagin d’utilitzar el compresor sobre el risc que suposa i la forma correcta d'utilitzar-lo d’acord
amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors.

PLANOL DE DETALL:
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CODI
E – 32

MESURES PREVENTIVES
PETITA MAQUINÀRIA DIVERSA

ORGANITZATIVES
 Segons el RD 1435/92 de 27 de novembre, BOE núm. 297 d'11.12.92 a partir de l'1 de gener de 1995 per poder
comercialitzar o posar en servei petita maquinària elèctrica diversa haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE"
de conformitat.
 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant.
 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la màquina aturada.
 Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina, les instruccions d’ús del fabricant.
TÈCNIQUES
 Els òrgans agressius de la màquina disposaran dels seus corresponents protectors els quals no podran ser anul.lats per cap
motiu.
 La màquina disposarà de doble aïllament elèctric.
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà de clavilles estanques.
 En ambients humits l’alimentació per les màquines eines no protegides amb doble aïllament, s’efectuarà conectant-les a
transformadors a 24 V.
FORMATIVES
 S’informarà als operaris que hagin de manipular la màquina sobre el risc que suposa i la forma correcta d'utilitzar-la d’acord
amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors.
 Les màquines en situació d’avaria o semiavaria s’entregaran al responsable de magatzem per la seva reparació
 Es prohibeix la utilització de màquines o eines a personal no autoritzat.
 - Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trépan abandonades a terra o en marxa encara que sigui amb moviment
residual.

PLANOL DE DETALL:
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CODI
E – 33

MESURES PREVENTIVES
EINES MANUALS

ORGANITZATIVES
 Facilitar als treballadors que les hagin d’emprar les instruccions d’ús del fabricant
 Les eines es revisaran periòdicament per tal de garantir l’efectiu compliment de les instruccions de manteniment que indiqui
el fabricant.
 S’habilitarà una zona en el magatzem d’obra on puguin quedar recollides al finalitzar la jornada de forma ordenada.
 Rebutjar tota eina que tingui el màneg defectuós.
 Es facilitarà als treballadors fundes per tal de portar les eines i claus punxents o bé caixes d’eines per tal d’evitar que ho
portin a les butxaques.
FORMATIVES
 Seleccionar l’eina adequada al treball a realitzar.
 Comprovar el bon estat de l’eina.
 Subjectar-la amb seguretat pel lloc adequat.
 Quan un treballador consideri que l’eina està defectuosa no la tirarà, sinó que l’entregarà al responsable del magatzem.
 Les eines no s’han de deixar de forma desordenada per qualsevol lloc en prevenció de caigudes al mateix nivell.
 Les eines es mantindran netes d’olis, greixos, o altres substàncies lliscants.

PLANOL DE DETALL:
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CODI
P-2

MESURES PREVENTIVES
SENYALISTA

ORGANITZATIVES
 S’informarà els senyalistes del codi de senyalització a utilitzar amb carácter general i especialment el verbal i gestual .
 Se’ls facilitarà roba i accessoris de senyalització d’acord amb el Rd 1407/97 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent
per tal que sigui fàcil la seva identificació.
TÈCNIQUES
 Tots els senyals utilitzats s’ajustaran a les prescripcions contingudes en el RD 485/97 de 14 d'abril.
FORMATIVES
 S’informarà els treballadors dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la senyalització de línies elèctriques i
conduccions soterrades.
 S’informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en l’obra amb caràcter general.
 Té l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat contra agents mecànics.

VEURE ANNEX DE CODI DE SENYALITZACIÓ GESTUAL
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CODI
MA - 4

MESURES PREVENTIVES
ESCALES DE MÀ

ORGANITZATIVES
 Les escales de mà es revisaran periòdicament i està prohibida la utilització d’escales de mà de fusta pintades (R.D.
486/1997, annex I, punt 9).
TÈCNIQUES
 Les escales de mà tindran les condicions necessàries per tal que la seva utilització no suposi un risc de caiguda d’altura per
ruptura o desplaçament. En concret, les escales de tisora disposaran d’elements de seguretat que impedeixin la seva
obertura (R.D. 486/1997, annex I, punt 9).
 No s’utilitzaran escales de més de 5m de longitud, si no es tenen garanties de la seva resistència, i està prohibit l’ús d’escales
de mà de construcció improvisada (R.D. 486/1997, annex I, punt 9).
 Abans d’utilitzar una escala manual, s’haurà d’assegurar la seva estabilitat. La base de l’escala haurà de quedar sòlidament
assentada i, en el cas d’escales simples, si és necessari, la part superior se subjectarà al parament sobre el qual es recolza
(R.D. 486/1997, annex I, punt 9).
 Les escales simples es col.locaran formant un angle de 75º amb l’horitzontal i els muntants sobrepassaran 1m el nivell
superior (R.D. 486/1997, annex I, punt 9).
 FORMATIVES
 L’ascens, descens i treballs des de l’escala s’efectuaran de cara a ella i d’un a un. Per dur-hi a terme treballs a més de 3,5m,
en què s’hagi d’efectuar desplaçaments o esforços, s’utilitzarà cinturó de seguretat o bé s’adoptaran mesures de protecció
alternatives (R.D. 486/1997, annex I, punt 9).
 Està prohibit el transport i manipulació de càrregues per o des d’escales de mà, quan pel seu pes o dimensions puguin
comprometre la seguretat del treballador (R.D. 486/1997, annex I, punt 9).
 S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats anteriors.
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CODI

MESURES PREVENTIVES

MA – 14

ESLINGUES

ORGANITZATIVES
 Les eslingues han d’estar marcades indicant la càrrega màxima
 S’emmagatzemaran penjant-les enrotllades folgadament en locals secs i lluny de focus de calor i de substàncies oxidants o
corrosives.
 Es farà una previsió del tipus de càrregues a manipul.lar per tal de disposar en cada moment odel tipus d’eslinga més adient.
TÈCNIQUES
 Els ullals disposaran de protector “ guardacabos “ per ser la zona sotmesa a més rossament i a fi d’allargar la vida útil de
l’eslinga.
 El número de grapes per lligada dependrà del diàmetre del cable, en tot cas i com a criteri general cada lligada disposarà
d’un mínim de tres grapes. La forqueta de la grapa es col.locarà sobre el ramal mort del cable i el pont sobre el ramal estès.
 La distància entre grapes consecutives serà igual a 6 – 8 vegades el diàmetre del cable.
 Per determinar la càrrega de treball d’una eslinga quan els ramals no treballes verticals cal tenir en compte que l’esforç creix
al augmentar l’angle que formen els dos ramals. Per calcular l’esforç cal multiplicar la càrrega que suporta cada ramal pel
coeficient que correspongui segons la taula següent. En general no sobrepassar angles de 90º i en cap cas els 120º.
Angle entre ramals
Coeficient
0º
1.00
40º
1.06
50º
1.10
60º
1.16
70º
1.22
80º
1.31
90º
1.42
100º
1.56
110º
1.75
120º
2.00
130º
2.37
140º
2.93
150º
3.86
160º
5.76
 Quan s’utilitzi una eslinga de tres o quatre ramals l’angle més gran que és necessari tenir en compte és el format pels ramals
oposats en diagonal.
 Si es desconeix el pes de la càrrega es pot fer una aproximació multiplicant el seu volum per la densitat del material prenent
com a referència les dades següents:
o
Fusta - 0.8
o
Pedra o formigó – 2.5
o
Acer, ferro, fundició – 8
 Els punts de fixació de l’eslinga no han de permetre el seu desplaçament i s’han de fixar tenint en compte el centre de
gravetat de la càrrega.
 Les eslingues no han de recolzar mai sobre arestes vives per la qual cosa es disposaran cantoneres, esquadres de protecció,
etc.
 Els ramals de dos eslingues diferents no s’han de creuar, es a dir no es muntaran l’un sobre l’altre a sobre del ganxo
d’elevació.
 En el cas d’eslingues de cable d’acer quan en alguna secció s’observi més del 10% de fils trencats l’eslinga es substituirà.
FORMATIVES
 S’informarà als treballadors amb carácter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors.
 S’evitarà arrossegar les eslingues per terres i sorres o per superfícies rugoses.
 Avanç de l’elevació complerta de la càrrega haurà de tesar-se suaument l’eslinga i elevar-la no més de 10cm per verificar –ne
la subjecció i equilibri. Mentres s’estan tesant les eslingues no es tocaran la càrrega ni les pròpies eslingues.
 Sota cap concepte s’intentarà desplaçar una eslinga situant-se sota la càrrega.
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MESURES PREVENTIVES
MATERIALS I PRODUCTES QUÍMICS

CODI
Q

ORGANITZATIVES
 Tots els materials disposaran de la corresponent etiqueta que l’identifiqui en el cas de productes als quals sigui d’aplicació la
normativa sobre comercialització de substàncies o preparats perillosos hauran de ser etiquetats segons el disposat en
aquesta normativa.
 Les zones utilitzades per emmagatzemar quantitats importants de substàncies o preparats perillosos, hauran d’identificar-se
per mitjà dels senyals d’advertència apropiat ( senyal de forma triangular amb color de seguretat el groc o el taronja i color
de contrast i pictograma el negre ).
FORMATIVES
 S’informarà als treballadors de la obligació de llegir les etiquetes dels productes que utilitzin i de la forma correcta
d’interpretar-les per tal d’adoptar les mesures preventives més adients.

ESPECÍFIQUES
MATERIAL
CODI

PRODUCTE

Q-1

CIMENT

Q–2

ADDITIUS

Q–3

GUIX

Q–4

DESENCOFRANTS

Q–5

LAQUES
VERNISSOS
PINTURES

Q–6

SILICONES

Q–7

COURE

RISCOS
Irritacions, cremades,
llagues,
eczemes,
alergies,
lesions
broncopulmonars,
transtors
digestius,
úlcera gàstrica
Irritacions, lesions en
mucoses, lesions als
ulls,
transtorns
digestius
Irritacions,
clivelles,
llagues,
lesions
broncopulmonars
Irritacions, lesions a les
mucoses, lesions als
ulls, transtors digestius
Irritacions,
alergies,
afeccions respiratòries,
lesions
broncopulmonars,
transtorns
gastrointestinals

EPI’S

ALTRES MESURES

Roba de treball, ulleres,
guants i calçat (botes) contra Cobrir amb lones els magatzems
agents químics i màscara Rentar la zona de contacte
amb filtre químic en llocs amb Higiene personal
concentració importatnt
Roba de
guants

treball,

ulleres, Rentar la zona de contacte
Higiene personal

Roba de treball, ulleres, Magatzematge en zones protegides
màscares i guants contra i abrigades
agents químics
Higiene personal
Roba de treball, ulleres,
Rentar la zona de contacte
màscares i guants contra
Higiene personal
agents químics
Roba de treball, ulleres, Aplicar a l’aire lliure o amb bona
màscara amb filtre químic ventil.lació
adequat, guants i gorra
Higiene personal

Aplicar a l’aire lliure o amb bona
Irritacions de la pell, de Roba de treball, ulleres i
ventil.lació
les mucoses, de la màscara amb filtre químic
Rentat de la zona afectada
faringe i dels bronquis
adequat
Higiene personalbona
No emprar utensilis o eines de
treball com a parament en el
Transtorns intestinals
Guants
menjar
Higiene personal
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D.

PROTECCIO CONTRA INCENDIS.

Es col.locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials que
puguin emmagatzemar-se i en proporció d'1 Ud/500 m2 construïts, de manera que la seva
ubicació permeti una ràpida extinció. Quan hi hagi amuntegament de fusta o siguin d'aquest
material els revestiments, es col.locarà una mànega d'aigua de 45 mm d.
E.

HIGIENE INDUSTRIAL I MALALTIES PROFESSIONALS.

En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta prevenció
s'adoptaran, d'acord amb les lleis actualment vigents, les següents mesures:
- Ulleres anti-pols.
- Caretes de respiració.
- Vestits impermeables.
- Cascs protectors auditius.
- Equip de soldador complet.
- Impermeables.
- Guants de làtex.
- Botes d'aigua.
- Protectors d'extremitats.
F.

HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL.

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de
seguretat i salut.
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l’obra.
Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari. La farmaciola es revisarà
mensualment i es reposar`s immediatament el material consumit.
S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals,
etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i
efectiu.
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixament mèdic.
Que es repetirà cada any.
Per conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball i normes complementàries, es quantifica per partides:
- Vestuaris 2 m2/treballador.
- Armariet 1 Ud/treballador.
- Dutxes 1 Ud/10 treballadors.
- Comunes 1 Ud/25 treballadors.
- Lavabos 1 Ud/10 treballadors.
- Farmaciola, obligatòria i constarà, com a mínim:
Aigua oxigenada.
Esperit 96º
Tintura de iode.
Mercromina.
Amoníac.
Gassa esterilitzada.
Cotó hidròfil.
Benes.
Esparadrap.
Antiespasmòdics.
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Analgèsics.
Tònics cardíacs d'urgència.
Torniquet.
Bosses d'aigua o gel.
4 guants esterilitzats.
Xeringues d'un ús.
Agulles injectables d'un ús.
Termòtre clínic.
- Menjador segons les necessitats del personal.
- Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971.
G.

PLA DE SEGURETAT.

En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball, i adaptarà aquest estudi bàsic de
seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució, en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució d'obres, les previsions
contingudes en l'esmentat estudi, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En dit
pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractiste
proposi amb la seva corresponent justificació tècnica i valoració econòmica, que no podrà
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en el estudi ni variació de l'import total.
Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en
l'hipotètic cas de disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de contracta
assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat.
En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una
major seguretat.
En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de contractista,
o contractés l'execució d'una convenint que l'executant només realitzi el seu treball (article
1588 del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat d'elaboració del pla, de forma
directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o mitjana contractat a l'efecte.
En les partides de proteccions col.lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només
podrà certificar-se en l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost d'execució
material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de doble certificació
entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en
matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra i, si escau, per la direcció facultativa
en el cas que no existís el primer.
Qualsevol modificació que introduexi el contractiste en el pla de seguretat i salut, de resultes de
les aloteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs, de l’execució de l’obra o bé
per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic
de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del coordinador.
H.

LLIBRE D’INCIDÈNCIES

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de
control de compliment.
En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació al Servei Territorial
d’Inspecció de treball.
I.
RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
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- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En el cas que el tancament envaeixi la
calçada s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir
que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els
vials exteriors.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).
- Bolcada de piles de material

4. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col.lectives (SPC) tindran
fixat un periode de vida útil.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una
determinada peça o equip , aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de
la data de lliourament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o tolerància de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.
Lús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.
SISTEMES DE PROTECCIÓNS COL.LECTIVES (SPC):
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col.lectiu, que tenen com a funció
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACION I PROTECCION.- Tindràn com a minim 100 cm
d’alcària, i seràn construïdes a base de tubs metàl.lics. La tanca ha de ser estable i no s’ha de
poder moure ni tombar.
BARANES.- Les baranes envoltaràn els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2
metres.
Hauràn de tenir la resitència suficient (150 Kg/ml) per garantir la retenció de persones o
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm (100 cm. a les bastides), llistó intermedi i
entornpeu.
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES).- Tindran la resistència
suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció
protectora.
ESCALES DE MÀ.- Hauràn d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir
simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de
desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala.
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5. CONSIDERACIONS DELS TREBALLS I TRAMITS DE SEGURETAT
1.- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o
maquinària que s'utilitzin en l'obra, el Constructor s'atendrà a les pràctiques de la bona
construcció, emprant personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així es requereixi.
La Direcció Tècnica i Facultativa podrà requerir-ho i sol.licitar documents acreditatius de
l'adequada categoria.
2.- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant,
l'evolució o la pròpia naturalesa, tecnificació del constructor o les característiques de les
subcontractes, poden obligar que el Pla s'allunyi de les Previsions de l'Estudi, tant en mitjans
tècnics com en valoració econòmica. Per això l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que
suposi millora de seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació en vigor.
3.- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la
finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat.
4.- La col.locació de mitjans de protecció col.lectius requerirà, si escau, de sistemes de
protecció individuals. És l'anomenada "La seguretat dintre de la Seguretat"
5.- Quan la Direcció Tècnica tingués bones raons per creure que no es compleixen les
determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, els
treballs necessaris per sol.lucionar-ho.
6.- El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Direcció Tècnica, cap variació de
l'Estudi de Seguretat, o d'una modificació ja aprovada.
7.- En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en
l'Estudi de Seguretat, s'anotarà aquesta circumstància en el Llibre d'Incidències.
Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de seguretat o la
Direcció Facultativa, segons els casos, haurà de remetre obligatòriament en el termini de 24
hores cada un dels fulls als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció
Facultativa i Tècnica, Comité de Seguretat i Higiene i del Constructor o Propietari, segons el
cas.
Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les esmentades
anotacions.
8.El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat
compliment sobre matèria de seguretat i higiene, de l'estudi de seguretat, del pla de seguretat,
així com les ordres i instruccions VERBALS O ESCRITES de l'arquitecte tècnic encarregat del
seguiment.
L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de
personal o col.lectives sempre en perfecte estat, reposant o adobant els deterioraments per ús,
o d'altra naturalesa.
9.- En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el promotor haurà d’efectuar un avís a
l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels treballs. Aquest avís anirà acompanyat si fos el
cas, del corresponent full de designació de Coordinador de seguretat.
L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret i
haurà d’exposar-se a l’obra de forma visible, actualitzant-se, si fos necessari.
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6. PRESSUPOST
El pressupost d'execució material dels treballs de seguretat que es contemplen en
aquest Estudi Bàsic de Seguretat, es preveu sigui la quantitat de 600 €.
Abril de 2017

Mauro Cuesta Nicolás
Enginyer en Org. Industrial. Núm. Col. 16.452 Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya
Arquitecte Núm. Col. 66.009-4 Col·legi Arquitectes de Catalunya
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8. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS SEGONS DECRET 89/2010

Fase de Projecte

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d’Obra

Títol

Projecte d’enllumenat públic del Carrer Josep Serra – Carretera
de Farena a La Riba

Emplaçament

Carrer Josep Serra – Carretera de Farena. La Riba

CONTINGUT DEL DOCUMENT
D’acord amb el D 89/2010de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la construcció
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, amb el
contingut següent:
1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002)
1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3)
1.3- Mesures de segregació “in situ”
1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals)
1.5- Operacions de valoració “in situ”
1.6- Destí previst per als residus.
1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió.
1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost
del projecte.
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1.1.- Identificació dels residus a generar, codificats d’acord amb La Llista Europea de
Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions
posteriors.
Classificació i descripció dels residus
Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives.
Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap
altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb què entren en
contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut
humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos
els d’obres menors de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no.
Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en
l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els materials que no
superin 1m³ i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial.
1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a l’obra, en tones i
metres cúbics.
L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1
Obra Nova: En absència de dades més contrastades es consideren paràmetres estimatius
estadístics de 20cm d'alçària de barreja de residus per m² construït, amb una densitat tipus de
l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m³.
Basant-se en aquestes dades, l'estimació completa de residus a l'obra es:
Estimació de residus
Superfície construïda total
Volum de residus (S x 0,05)
Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Tones de residus
Estimació de volum de terres
procedents d'excavació
Pressupost estimat de l’obra
Pressupost del moviment de terres
en projecte

100,00
5,00
0,50
2,50

m²
m³
Tn/m³
Tn

34,00 m³
43.865,18 €
622,55 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en pes dels
RCDs que van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es
consideren els següents pesos i volums en funció de la tipologia de residu:
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A.1.: RCDs Nivell II
Avaluació teòrica del pes per
tipologia de RDC
1. TERRES I PETRIS D'EXCAVACIÓ
Terres i petris procedents de
l'excavació estimats directament
des de les dades de projecte

Tn
Tones de cada tipus
de RDC

d
Densitat tipus
(entre 1,5 i 0,5)

V
m³ Volum de
Residus

0,75

1,50

0,50

Tn
Tones de cada tipus
de RDC

d
Densitat tipus
(entre 1,5 y 0,5)

V
m³ Volum de
Residus

0,00

1,30

0,00

0,00

0,60

0,00

0,15
0,01

1,50
0,90

0,10
0,02

0,07
0,00

0,90
1,50

0,08
0,00

0,49
0,72

1,20

0,41
0,60

0,19

1,50

0,13

0,58
3,12

1,50
1,50

0,39
2,08

A.2.: RCDs Nivell II
%
Avaluació teòrica del pes per
tipologia de RDC
RCD: Or igen no petri
1. Betums
2. Fustes

% de pes

7. Guix

0,000
0,000
0,030
0,003
0,015
0,000
0,100

TOTAL estimació

0,148

3. Metalls
4. Papers
5. Plàstics
6. Vidre

RCD: Or igen petri
1. Sorres, Graves i altres àrids
2. Formigó
3. Maons , Rajoles i altres productes
4. Pedra

0,040
0,120
0,642
0,050
0,852

0,24
4,14

1,50

TOTAL estimació

0,16
2,76

RCD: Potencialment perillosos i altres
1. Broses
2. Potencialment perillosos i altres
TOTAL estimació

0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00

0,90
0,50

0,00
0,00
0,00

1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció).
Segons D 89/2010 els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en fraccions, quan,
de forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de generació per al
total de l'obra superi les quantitats següents:
Formigó
Maons, teules, ceràmica
Metalls
Fusta
Vidre
Plàstics
Paper i cartó

160,00 T
80,00 T
4,00 T
2,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T

Mesures aplicades
X

Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos
Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó +
envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a
l’article 5.5 del D 89/2010
Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en
planta
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Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades
segons la normativa vigent que els afecta.
1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs (en
aquest cas s'identificarà el destí previst)

X
X

OPERACIÓ PREVISTA
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en
emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador
autoritzat
Reutilització de terres procedents de l’excavació
Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en
urbanització
Reutilització de materials ceràmics
Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…
Reutilització de materials metàl·lics
Altres (indicar)

DESTÍ INICIAL
Extern

Pròpia obra

1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats.

x

OPERACIÓ PREVISTA
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs,
simplement seran transportats a abocador autoritzat
Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia
Recuperació o regeneració de dissolvents
Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents
Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics
Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques
Regeneració d’àcids i bases
Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos
Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió
96/350/CE
Altres (indicar)

1.6.- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables
característiques i quantitat de cada tipus de residus)

"in situ" (indicant

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de
Residus de Catalunya.
Terminologia:
RCD:

Residus de la Construcció i la Demolició

RSU:

Residus Sòlids Urbans

RNP:

Residus NO perillosos

RP:

Residus perillosos
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A.1.: RCDs Nivell I
1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ
Terres i pedres diferents de
x 17 05 04
les especificades en el codi
17 05 03
x 17 05 06

Fangs de drenatge diferents
dels especificats en el codi
17 05 06

17 05 08

Balast de vies fèrries
diferent de l'especificat en el
codi 17 05 07

Tractament

Destí

Quantitat

Sense tractament esp.

Restauració / Abocador

0,64

Sense tractament esp.

Restauració / Abocador

0,11

Sense tractament esp.

Restauració / Abocador

0,00

A.2.: RCDs Nivell II
RCD: Natura no pètria
1. Asfalto
17 03 02

2. Fusta
x 17 02 01
3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
x 17 04 11

4. Papel
x 20 01 01
5. Plástico
x 17 02 03
6. Vidrio
17 02 02
7. Yeso
x 17 08 02

Tractament

Destí

Quantitat

Barreges bituminoses
diferents de les del c odi 17
03 01

Reciclat

Planta de reciclatge RCD

0,00

Fusta

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,00

Coure, bronze, llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i acer
Estany
Metalls barrejats
Cables diferents dels
especificats en el codi 17 04
10

Reciclat
Reciclat

Paper

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,01

Plàstic

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,07

Vidre

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,00

Materials de construcció a
partir de guix diferents dels
del codi 17 08 01

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,49

RCD: Natura pètria
1. Sora, grava i altres àrits
Residus de grava i roques
x 01 04 08
triturades diferents dels
esmentats en el codi 01 04
07

Reciclat

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

Reciclat

0,00

Reciclat

Tractament

Gestor autoritzat RNPs

Destí

Quantitat

x 01 04 09

Residus de sorra i argila

Reciclat
Reciclat

Planta de reciclatge RCD
Planta de reciclatge RCD

0,05
0,15

2. Formigó
x 17 01 01

Formigó

Reciclat /Abocador

Gestor autoritzat RNPs

0,58

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

1,09

3. Maons , rajoles i altres ceràmics
Maons
x 17 01 02
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17 01 03

Teules i materials ceràmics
Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,00

x 17 01 07

Barreges de formigó,
maons, teules i materials
ceràmics diferents de les
especificades en el codi 1 7
01 06.

Reciclat /Abocador

Gestor autoritzat RNPs

1,04

RDCs barrejats diferents
dels dels codis 17 09 01, 02
i 03

Reciclat

4. Pedra
17 09 04

RCD: Potencialment perillosos i altres
1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residus biodegradables
Barreja de residus
municipals

Tractament

0,24

Destí

Quantitat

Reciclat /Abocador

Planta de reciclatge RSU

0,00

Reciclat /Abocador

Planta de reciclatge RSU

0,00

2. Potencialment perillosos i altres
17 01 06
Barreja de formigó, maons,
teules i materials ceràmics
amb substàncies perilloses
(SP's)
17 02 04

Fusta, vidre o plàstic amb
substàncies perilloses o
contaminades per elles

Dipòs it seguretat

0,00

Tractament Fc o-Qco

0,00

Dipòs it/Tractament

0,00

17 03 03

Barreges bituminoses que
contenen quitrà d'hulla
Quitrà d'hulla i productes
enquitranades

Dipòs it/Tractament

0,00

17 04 09

Residus metàl·lics
contaminats amb
substàncies perilloses

Tractament Fc o-Qco

0,00

17 04 10

Cables que contenen
hidrocarburs, quitrà d'hulla i
altres SP's

Tractament Fc o-Qco

17 06 01

Materials d'aïllament que
contenen Amiant

Dipòs it seguretat

0,00

Dipòs it seguretat

0,00

17 03 01

0,00

Gestor autoritzat RPs

17 06 05

Altres materials d'aïllament
que contenen substàncies
perilloses
Materials de construcció
que contenen Amiant

Dipòs it seguretat

0,00

17 08 01

Materials de construcció a
partir de guix contaminats
amb SP's

Tractament Fc o-Qco

0,00

17 09 01

Residus de construcció i
demolició que contenen
mercuri

Dipòs it seguretat

0,00

17 09 02

Residus de construcció i
demolició que contenen
PCB's

Dipòs it seguretat

0,00

17 09 03

Altres residus de
construcció i demolició que
contenen SP's

Dipòs it seguretat

0,00

17 06 04

Materials d'aïllaments
diferents dels 17 06 01 i 03

Reciclat

17 06 03

Gestor autoritzat RNPs

0,00
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17 05 03

Terres i pedres que
contenen SP's

Tractament Fc o-Qco

0,00

17 05 05

Fangs de drenatge que
contenen substàncies
perilloses

Tractament Fc o-Qco

0,00

17 05 07

Balast de vies fèrries que
contenen substàncies
perilloses

Dipòs it/Tractament

0,00

15 02 02

Absorventes contaminats
(draps,…)

Dipòs it/Tractament

0,00

13
16
20
16
16

Olis usats (minerals no
clorats de motor,…)
Filtres d'oli
Tubs fluorescents
Piles alcalines i salines
Piles botó

Dipòs it/Tractament
Dipòs it/Tractament
Dipòs it/Tractament
Dipòs it/Tractament
Dipòs it/Tractament

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

15 01 10

Envasos buits de metall o
plàstic contaminat

Dipòs it/Tractament

0,00

08 01 11

Sobrants de pintura o
vernissos

Dipòs it/Tractament

0,00

14 06 03

Sobrants de dissolvents no
halogenats

Dipòs it/Tractament

0,00

07
15
16
13

Sobrants de desencofrants
Aerosols buits
Bateries de plom
Hidrocarburs amb aigua

Dipòs it/Tractament
Dipòs it/Tractament
Dipòs it/Tractament
Dipòs it/Tractament

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

RDCs barrejats distints
codis 17 09 01, 02 i 03

Dipòs it/Tractament

02
01
01
06
06

07
01
06
07

05
07
21
04
03

01
11
01
03

17 09 04

Gestor autoritzat RPs

Restauració / Abocador

0,00

1.7.- Plans de les instal·lacions previstes
Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra.
Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de:

x
x
x
x
x

Bajantes de escombros
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos,
metales, vidrios, cartones…
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios,
madera o materiales cerámicos.

1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del
pressupost del projecte
Amb caràcter General:
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb
l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició en obra.
Gestió de residus de construcció i demolició

PAG.:7/10

Gestió de residus segons D 89/2010, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions
posteriors.
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent
per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les
especificacions del marc legal regulador vigent
Certificació dels mitjans emprats
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els
certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per
entitats autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya.
Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les
condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte.
Amb caràcter Particular:
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte

x

x

x

x

x

x

x

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments,
estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra
com als edificis confrontants
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos
tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics,
marbres…).
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i
la resta d'elements que ho permetin
El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a
1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que estableixin les
ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs degudament
senyalitzats i segregat de la resta de residus
El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es
realitzi en contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus
d'una manera adequada.
Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat,
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim
15cm al llarg de tot el seu perímetre.
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui
pertinent.
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans
de contenció i magatzematge de residus.
El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran
tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens
a l'obra a què presten servei.
En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la
separació de cada tipus de RCD.
S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència
d'obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries
objecte de reciclatge o dipòsit
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats
reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs
adequats.
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació
davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents.
S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de
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x

x

x
x

x

reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització autonòmica
de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes
o gestors autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i
entrega final de cada transport de residus
La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra
d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica
vigent i als requisits de les ordenances municipals
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos…)
seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal
corresponent.
Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillosos
o no perillosos.
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la
prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com
la legislació laboral respecte d'això.
Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o
contenidors d'enderrocs amb components perillosos
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels
sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en
cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i
la contaminació amb altres materials.
Altres (indicar)

1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i
demolició, cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda.
A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra,
repartit en funció del volum de cada material.
Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per als de
Nivell II s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió
S'estableixen els preus de gestió d'acord amb allò que s'ha establer a . El contractista
posteriorment es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar els costos
de gestió dels RCDs de Nivell II per les categories LER si així ho considerés necessari.
S'estableixen en l'apartat “B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ” que inclou:
B3.Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió de
Residus, tals com lloguers, ports, maquinària , mà d'obra i mitjans auxiliars en general.
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A.- ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDs (càlcul sense fiança)

Estimació (m³)

Preu gestió en
Planta / Abocador /
Pedrera / Gestor
(€/m³)

Import (€)

A1 RCDs Nivell I
Terres i petris de l'excavació

34,00

4,00

136,00

A2 RCDs Nivell II
RCDs Natura Pètrea
RCDs Natura no Pètrea
RCDs Potencialment perillosos

1,42
0,31
0,00

11,00
11,00
11,00

15,62
3,39
0,00

Tipologia RCDs

Ordre 2690/2006 CAM considera un límit mínim del 0,2% del pressupost de l'obra

B.- ALTRES COSTOS DE GESTIÓ
B1.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell I
B2.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell II
B3.- % Pressupost de l'obra per costos de gestió, lloguers, etc…

TOTAL PRESSUPOST PLA GESTIÓ RCDs

0,00
68,72
43,87

267,60

CONCLUSIÓ
Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i el
pressupost reflectit, els tècnics que subscriuen entenen que queda suficientment desenvolupat el
Estudi de Gestió de Residus per al projecte reflectit al seu encapçalament.

Abril de 2017
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