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1. Introducció. Dades generals 
1.1. Antecedents 

     El nucli de Vilademires s’ubica dins del terme municipal de Cabanelles, que es troba situat a 18 

km. a l’oest de la ciutat de Figueres, dins de la comarca de l’Alt Empordà. 

     El terme municipal de Cabanelles disposa d’un abastament d’aigües actualment format pels 3 

subsistemes o sectors següents: 

- Abastament d’aigua del nucli urbà de Cabanelles 

- Abastament d’aigua dels nuclis de Queixàs i Vilademires 

- Abastament d’aigua del nucli d’Espinavessa 

     L’àmbit d’actuació de la present ampliació de la xarxa d’abastament d’aigües s’emplaça en el 

subsistema dels nuclis de Vilademires i Queixàs que està format per dues captacions i un dipòsit 

regulador que subministra l’aigua per gravetat. 

     Les dues captacions i el pou regulador del subsistema són les següents: 

 Pou Nou de Queixàs: Es tracta d’una captació subterrània on l’aigua s’extreu amb bomba 

submergible i abasteix directament la xarxa sense passar pel dipòsit regulador i el seu 

cabal d’explotació és de 9,9 m3/h 

 Pou Vell de Queixàs: Es tracta d’una captació subterrània on l’aigua s’extreu amb una 

motor bomba submergible que impulsa l’aigua al dipòsit regulador. Disposa d’un sistema 

de comunicació entre el dipòsit i el pou via ràdio. El cabal d’explotació és de 30,6 m3/dia. 

 Dipòsit regulador de Queixàs: Es troba situat a la part més alta del subsistema i 

s’abasteix amb aigua procedent del pou Vell de Queixàs. Emmagatzema i regula l’aigua 

que s’extreu de les captacions per poder-la distribuir a la xarxa d’abastament. 

     Des del dipòsit regulador de Queixàs s’inicia la xarxa de distribució que es preveu ampliar 

     Aquesta xarxa presenta un diàmetre de 90 mm. i des de l’esmentat dipòsit permet el subminis-

trament d’aigua fins a la masia de Cal Gall (Vilademires), on s’acaba actualment la instalꞏlació. 

 
1.2. Objecte del Projecte 

     El present projecte té per objecte la descripció general de l’ampliació de la xarxa d’abastament 

d’aigua del nucli de Vilademires, emplaçada en el subsistema “Queixàs – Vilademires” de la xarxa 

municipal d’aigües de Cabanelles. 

     Concretament, es preveu l’execució de la fase 2, i que es descriu a continuació: 

 Ampliació de la xarxa, amb un nou tram de 1.122,26 m., que van des del revolt de la Masia 

“Cal Gall” fins al disseminat de “Can Cortada” per tal d’alimentar el nucli de masies format 

per Can Cortada, el Mas Oliver, Can Jaume i Cal Ros. 

     En aquesta ampliació no es preveu la millora de la xarxa d’hidrants d’incendis, ja que en aquest 

tram no es poden garantir les condicions minimes de servei per tal de què puguin ser utilitzats per 

part dels camions dels Servei de prevenció d’incendis i de l’ADF. 
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1.3. Dades dels agents 

1.3.1. Dades del promotor 

Nom:        AJUNTAMENT DE CABANELLES NIF:          P1703400J 

Adreça:    Carrer de l'Església, 4 NCP:        17746 

Població: Cabanelles Comarca: L'Alt Empordà Província: Girona 

Telèfon:   972565161 web: www.cabanelles.cat Correu-e:  ajuntament@cabanelles.cat 

 
1.3.2. Dades del tècnic redactor 

Nom:       BERTRAN ENGINYERIA SLP NIF o CIF: B17499278 

Representant:  Joan Bertran i Jordà Titulació:   Enginyer Industrial 

Adreça:    Carrer Barcelona 29-31 Baixos  NCP:        17820 

Població: Banyoles Comarca: L'Alt Empordà Província: Girona 

Telèfon:   972572658 web: www.bertran.es Correu-e:  joan@bertran.es 

1.4. Emplaçament de la instalꞏlació 

     La instalꞏlació s’ubica al nucli de Vilademires, dins del terme municipal de Cabanelles, a la 

comarca de l’Alt Empordà, Província de Girona. 

     La instalꞏlació s’inicia al revolt de Cal Gall, les dades de la zona són les següents: 

Adreça:     Disseminat Cal Gall – Polígon 2, parcelꞏla 59 – VILADEMIRES 

Població:  CABANELLES Comarca: L'Alt Empordà Província: Girona 

Ref. Cad.: 17034A002000590000TS  NCP:        17746 

Coordenades UTM    X: 482500    Y: 4676232           Font Coordenades:  GPS     Mapa 1:5000 

     La instalꞏlació es preveu que s’acabi al disseminat de Can Cortada, per tal de poder subminis-

trar al nucli format per Can Cortada, Mas Olivet, Can Jaume i Cal Ros, dins de Vilademires. Les 

dades de la zona on s’acaba la isntalꞏlació són les següents: 

Adreça:     Disseminat de Can Cortada – Polígon 2, parcelꞏla 61 – VILADEMIRES 

Població:  CABANELLES Comarca: L'Alt Empordà Província: Girona 

Ref. Cad.: 17034A002000610000TE  NCP:        17746 

Coordenades UTM    X: 481794    Y: 4676959           Font Coordenades:  GPS     Mapa 1:5000 
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     Els punts en què es subdivideix la totalitat de la instalꞏlació són els que es detallen a 

continuació, des del punt inicial fins al final. La ubicació de tots aquests punts pot veure’s en el 

plànol número 1 de situació de la instalꞏlació. 

Punt Xarxa Descripció 
Coordenades UTM 

X Y 

P.00 

INICI 

Inici del tram actual 

Derivació Can Gall 
0482500 4676232 

P.01 Ventosa (inici ascens) 0482303 4676405 

P.02 
Punt a partir del qual un Hidrant H80 ja 

no disposa de pressió suficient 
0482266 4676449 

P.03 Derivació a Can Coromines 0482019 4676761 

P.04 Ventosa (final ascens) 0481937 4676877 

P.05 

FINAL 

Dipòsit auxiliar de reserva d’aigua  

- Connexions disseminat Can Cortada -  
0481794 4676959 
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2. Memòria descriptiva 
2.1. Descripció general de la instalꞏlació 

     La instalꞏlació projectada és una ampliació de l’actual xarxa d’abastament d’aigües del nucli de 

Vilademires – Terme Municipal de Cabanelles – amb la finalitat d’estendre la xarxa del subsistema 

de “Queixàs i Vilademires” executada en fase 1, des del revost de Cal Gall fins al disseminat de 

Can Cortada, per subministrar el nucli format per Can Cortada, Mas Olivet, Can Jaume i Cal Ros. 

     Les masies i llocs habitats als quals es preveu donar subministrament, són les que es detallen 

a continuació 

 Fase 2:  Can Corominas, Can Cortada, Mas Olivet, Can Jaume i Cal Ros 

     Així mateix, amb l’ampliació d’aquesta xarxa es facilitarà la connexió a la xarxa de les masies i 

explotacions que es troben a una distància inferior a 500 m. i que són les següents: 

 Fase 2:  El Bac de Can Corominas, Can Puig, Casanova d’en Mingo 

     L’ampliació s’iniciarà al revolt de Cal Gall, on actualment finalitza la part de la xarxa de 

distribució del subsistema Queixàs – Vilademires que es desitja ampliar (fase 1), aprofitant la zona 

on actualment s’ubica l’arqueta de final de tram (fase 1), que disposa d’una T i una vàlvula de tall 

per a la connexió de Cal Gall i un tap cec que marcarà l’inici del tram a ampliar (fase 2). 

     El final del tram ampliat es realitzarà a tocar el Mas Olivet. En aquesta zona en concret s’hi 

realitzaran les següents actuacions: 

 Construcció d’una arqueta on s’hi disposaran una vàlvula de tall i una vàlvula de flotador 

d’emplenat del dipòsit auxiliar d’alimentació. 

 Instalꞏlació d’un dipòsit auxiliar d’alimentació, de tipus prefabricat de PRFV de 3.000 litres 

de capacitat.  

 Construcció d’una arqueta amb un colꞏlector de 5 sortides, per a la connexió dels diferents 

abonats, equipat amb una vàlvula de tall i filtre. 

     En els trams intermedis d’aquesta ampliació, s’hi preveu la ubicació d’aquests elements: 

 Can Corominas: S’hi ubicarà una arqueta de connexió amb una vàlvula de tall que 

permetrà connectar en aquest tram ampliació el subministrament d’aigua d’aquest mas. 

 En els punts inicials i finals de l’ascens que s’inicia a 100 m. passat el revolt de Cal Gall i 

fins al disseminat de Can Cortada es preveu instalꞏlar-hi dues arquetes amb ventoses la 

funció de les quals serà extreure l’aire que es pugui introduir a la xarxa. 

 La longitud total de tota l’ampliació de la xarxa d’abastament d’aigües de la zona de 

Vilademies serà de 1.122,26 m. i es realitzarà, en la seva totalitat, amb canonada de PEAD 

DN 90 mm – PN 10 bar. 

     El bombeig de cada subministre, anirà a càrreg del mateix abonat, que es realitzarà per 

aspiració. 
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2.2. Dimensionament de la canonada 

Diàmetre de la canonada 

     El nou tram de la xarxa d’abastament d’aigües del subsistema “Vilademires – Queixàs” de la 

xarxa d’aigua municipal de Cabanelles, que es preveu ampliar des del revolt de Cal Gall 

(Vilademires) fins al disseminat de Can Cortada, es realitzarà amb tub de polietilè d’alta densitat 

(PEAD) d’un diàmetre DN 90 i una pressió nominal PN de 10 bar. 

     Pel dimensionament d’aquesta canonada s’ha tingut els mateixos criteris que a la fase 1, i que 

s’especifiquen a continuació: 

 El diàmetre de la canonada instalꞏlat en la fase 1 és de 90 mm. de polietilè. 

 El consum més elevat que existirà en aquesta xarxa serà el de l’hidrant H-80 existent, i 

actualment final del tram de la primera fase, a tocar de Cal Gall. 

 El cabal de funcionament d’un hidrant H-80 és de 500 l/min. L’hidrant es considerarà viable 

si la seva pressió de subministrament és superior a 1,0 bar. 

      La resta de possibles consums i que corresponen a diversos masos com ara el Mas Comalat, 

Can Coromines, Can Jaume o bé Cal Gall no s’han tingut en compte en el dimensionament degut 

a la seva poca incidència en comparació al consum de l’hidrant d’incendis H-80. 

 
Comprovació de les cotes 

     Per a la comprovació de cotes s’ha tingut en compte l’alçària a nivell del mar dels punts més 

singulars de la instalꞏlació i que són els següents: 

 Cal Gall (inici de la instalꞏlació):  Cota de 180,70 msnm 

 Punt elevat (on s’ubica una ventosa): Cota de 182,70 msnm 

 Punt elevat (on s’ubica una ventosa): Cota de 196,90 msnm 

 Can Cortada (Fi de la instalꞏlació):  Cota de 197,95 msnm 

     Per a l’estudi de les pressions i viabilitat de la instalꞏlació, consultar l’annex de càlcul que es 

dóna a l’apartat 4 “annex de càlculs” del present projecte on es comproven els aspectes següents: 

 Pressió al punt final de la instalꞏlació, considerant el consum, en previsió, de fins a 

20 habitatges. 

 Comprovació de la pressió al punt més elevat per estudiar el problema de la cavitació 

 
Comprovació de les pressions 

     Dels càlculs de l’apartat 4 “annex de càlculs”. es determina que l’ampliació d’aquesta 

instalꞏlació és viable fins al disseminat de Can Cortada, considerant els cabals següents: 

- Cabal màxim estimat dels subministraments (20 habitatges): 15.210 l/h  (4,22 l/s) 

- Pressió final a la línia (Disseminat de Can Cortada):   1,32 kg/cm2 (1,11 bar) 
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Conclusió 

Es considera que l’extensió de la línia de subministrament d’aigua de Cabanelles, en el subsector 

de Vilademires – Queixàs, des del revolt de Cal Gall fins al nucli format per Can Cortada, Mas 

Olivet , Can Jaume i Cal Ros és viable i que no presenta problemes. 

Degut a què la canonada actualment existent és de 90 mm. l’extensió es realitzarà amb aquest 

mateix diàmetre. 

 
2.3. Xarxa d’abastament d’aigua 

2.3.1. Diàmetres i característiques de la xarxa 

     L’ampliació de la xarxa d’abastament d’aigües objecte del present projecte es realitzarà amb 

tub de polietilè d’alta densitat (PEAD) amb els diàmetres que es detallen a continuació: 

o TOT el tram des del revolt de  Cal Gall 

fins al dissemninat de Can Cortada:  DN 90 (mm) – PN 10 (bar) 

o Connexió de la ventosa:   DN 50 (mm) – PN 10 (bar) 

o Derivacions als masos i abonats:  DN 40 (mm) – PN 10 (bar) mínim 

    La canalització a ampliar seguirà, tal i com es detalla en el plànol número 1, el traçat de la 

Carretera de Vilademires, des de Cal Gall fins al nucli de Can Cortada, tenint en compte el que es 

detalla a continuació: 

 S’evitarà, sempre que sigui possible, la realització de rases en les zones asfaltades de la 

carretera de Vilademires, a menys que això no sigui possible per l’orografia del terreny i pel 

recorregut de la carretera. 

 Es preveu que els trams de canonada que hauran de demolir-se seran molt menors ja que 

els marges de la carretera en aquest segon tram de la instalꞏlació són més amples. 

 En les zones a les quals es travessin camins que es dirigeixin a masos la canonada 

s’instalꞏlarà formigonada tal i com es detalla al plànol número 3 de detalls corresponent a 

“canonades reforçades”. 

     Tots els paviments de la carretera afectats seran posteriorment restituïts una vegada s’hi hagi 

instalꞏlat la canonada. Aquesta restitució es realitzarà mitjançant formigó ja que es tracta d’un 

camí rural que enllaça diverses masies. 
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2.3.2. Característiques dels elements que formen la instalꞏlació 

 Les rases de canonades s’executaran de la següent manera: 

o Els tubs descansaran sobre un llit de terra de 10 cm. totalment aplanat fins a 

obtenir una densitat seca mínima del 95% de l’assaig de pròctor normal o, en el seu 

defecte, sobre un llit de sorra exempta d’àrids. 

o S’ubicaran els tubs de PEAD serpentejant lleugerament per permetre la dilatació 

o La generatriu superior de les canonades d’abastament d’aigües es disposarà a 60 

cm. del terra a les zones on aquestes transcorren per camins rurals degut a la 

possible circulació de vehicles pesats. 

o El reblert serà amb material de la pròpia excavació, en tongades de 25 cm i 

compactades amb corró vibrant a una densitat seca mínima del 95% PN. 

 Les canonades de polietilè d’alta densitat (PEAD) hauran de quedar perfectament centra-

des i alineades dins de les rases. 

 Els canvis de direcció es realitzaran amb peces especials, els colzes s’uneixen al conducte 

i queden lligats en un dau de formigó mitjançant rodons d’acer 

 Per tal de protegir les canonades de l’entrada de cossos estranys, quan es deixi de tre-

ballar caldrà protegir els extrems de les canonades que s’estan construint amb un tap cec. 

 Es preveu la instalꞏlació de dues ventoses de 40 mm. per tal d’extreure les possibles 

bosses d’aire que es puguin formar a l’interior de la canonada en els punts següents: 

o Punt P.01: Punt inicial de l’ascens a uns 250 m. del revolt de Cal Gall 

o Punt P.04: Punt final de l’ascens a uns 200 m. de Can Cortada 

 A l’altura dels masos que es detallen a continuació es realitzaran arquetes de connexió per 

tal de permetre el subministrament de cadascun d’aquests masos directament de la xarxa: 

o Punt P.03: Previsió per a la connexió de Can Corominas 

o Punt P.05: Arqueta registre i connexió dipòsit auxiliar de reserva. 

Dipòsit auxiliar per a reserva d’aigua de 3.000 litres. 

Arqueta previsió de connexió de Can Cortada, Mas Olivet, Cal Ros, etc. 

 A l’inici de la instalꞏlació, final de la primera fase, al revolt de Cal Gall, s’hi ubiquen els 

elements següents: 

o Una arqueta de connexió per tal de permetre la connexió a la xarxa d’abastament 

de Cal Gall amb un tap cec que es traurà quan es realitzin la fase 2 i objecte 

del present expedient. 

o Una arqueta amb un hidrant d’incendis H-80 en configuració soterrada degudament 

senyalitzat. 

 Al final de la instalꞏlació, a Can Cortada, s’hi ubicaran els elements següents: 

o Arqueta registre i connexió dipòsit auxiliar de reserva. 

o Dipòsit auxiliar per a reserva d’aigua de 3.000L. 

o Arqueta previsió pel colꞏlector de connexió de Can Cortada, Mas Olivet, Cal Ros, ... 



  
 

AJUNTAMENT DE CABANELLES 
 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
c/ Barcelona, 29/31 baixos                    17.820 – BANYOLES (Pla de l’Estany)                                1  
Tels: 972 572 658    WEB: www.bertran.es             Correu-E: bertran@bertran.es 

2.4. Arquetes de serveis 

     Les característiques de les arquetes de serveis que es preveu realitzar en aquesta instalꞏlació 

seran les que es detallen a continuació: 

 Les arquetes de serveis seran prefabricades de formigó, amb les mides interiors següents: 

o Per a connexions individuals: Quadrades de 80 x 80 cm. 

o Per a ventoses:   Quadrades de 80 x 80 cm. 

o Per a colꞏlector de connexions:  Quadrades de 150 x 150 cm. 

 Pel que fa a l’arqueta de la boca d’home del dipòsit, aquesta serà també prefabricada però 

de polietilè reforçat amb fibra de vidre (PRFV), amb les mides interiors següents: 

o Boca d’home del dipòsit:  Circular de 45 cm. de diàmetre interior 

 Les arquetes prefabricades disposaran de base de formigó, tindran un gruix d’uns 10 cm. i 

disposaran de marc amb tapa adequats a les seves mides. 

     Les arquetes prefabricades presentaran, totes elles, una altura interior total de 80 cm. per tal de 

poder situar la generatriu superior de la canonada a una distància de 60 cm. respecte a la zona 

asfaltada de la carretera 

 
2.5. Dipòsit auxiliar de reserva 

     Es preveu la instalꞏlació d’un dipòsit auxiliar de reserva al final de la canonada de Vilademires, 

a l’altura de “Can Cortada” i el “Mas Olivet”. 

     La zona corresponent al dipòsit auxiliar estarà formada pels elements següents: 

 Una arqueta registre i connexió dipòsit auxiliar de reserv 

 Un dipòsit prefabricat de polietilè reforçat amb fibra de vidre (PRFV) per a aigua potable, 

d’una capacitat de 3.000 litres. 

 Una arqueta per a la ubicació d’un colꞏlector per a la connexió dels abonats corresponents 

a Can Cortada, Mas Olivet, Can Jaume, Cal Ros... 

 
El dipòsit auxiliar per a la reserva d’aigua de 3.000 litres s’ubicarà en configuració soterrada, 

estabilitat en un llit de sorra i ancorat en una llosa mitjançant tirants. Les característiques de la 

fossa on es preveu ubicar el dipòsit són les següents:  

 Llosa inferior: Llosa de 20 cm. de formigó de designació HA-25/B/20/IIa amb armat 

inferior mitjançant malla electrosoldada de #8-8@200-200 mm. d’acer corrugat B-500S 

 Zona de suport: Llit de sorra de 30 cm. de gruix per a l’estabilització del dipòsit 

 Zona d’ancoratge: Es formaran els ancoratges del dipòsit a la llosa inferior mitjançant 

barres d’acer corrugat B500S, de 16 mm. de diàmetre. L’ancoratge es realitza amb tirant 

metàlꞏlic amb tensor per a la fixació del dipòsit soterrat 

 Reblert del dipòsit: es realitza mitjançant terres adequades de la pròpia excavació, 

degudament compactades. 

 Arqueta del dipòsit: L’arqueta serà prefabricada, de polietilè reforçat amb fibra de vidre, 

adequada al diàmetre de la boca d’home del dipòsit. 
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 Tapa de l’arqueta: Tindrà unes mides per a una boca d’home de 450 mm. i serà d’una 

classe resistent mínima de C250. 

La zona que inclou el dipòsit auxiliar soterrat i les dues arquetes abans referenciades estarà 

coronat per una llosa de pavimentació de 20 cm. d’espessor i de 8 x 2,86 m. de superfície. 

Aquesta llosa de paviment o llosa superior tindrà les mateixes característiques que la llosa inferior 

del dipòsit, que són les següents: 

 Espessor: L’espessor de la llosa serà de 20 cm. 

 Formigó: El formigó serà de designació HA-25/B/20/IIa 

 Armat inferior: Malla electrosoldada d’acer corrugat B500S, de #8-8@200-200 cm. 

 Armat superior: No es considera necessària 

 
La fossa del del dipòsit tindrà les mesures que es detallen a continuació: 

 Profunditat: La fossa tindrà una fondària de 245 cm, des de nivell de paviemtn fins a la 

part inferior de la llosa de subjecció del dipòsit 

 Mesures: La fossa, en la seva part inferior, tindrà unes mesures interiors de 4,0 x 1,8 m ja 

que la llosa inferior es prolongarà 30 cm. despecte les mides del dipòsit. 

 Verticalitat del talús: El pendent dels talussos serà a raó 1/5 o bé 78,5º, per tal d’evitar 

possibles esllavissades de terreny. Si el talús és més vertical, caldrà apuntalar les terres 

per evitar que aquestes puguin cedir. 

 
Tots els detalls corresponents a l’obra civil del dipòsit auxiliar de reserva, així com l’esquema 

hidràutlic corresponent a aquesta part de la instalꞏlació, poden veure’s al plànol número 3 annex al 

present projecte. 

 
2.6. Hidrants d’incendis 

     Tal i com s’especificava en el projecte d’ampliació de la xarxa d’aigua, fase 1, no preveu la 

millora de la xarxa d’hidrants d’incendis, amb la instalꞏlació de nous hidrants, tota vegada que no 

es poden garantir les condicions minimes de servei per tal de què puguin ser utilitzats per part dels 

camions dels Servei de prevenció d’incendis i de l’ADF 
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2.7. Resum de paràmetres de la instalꞏlació 

 Dades de les masies i explotacions que es beneficiaran per la implantació de la canonada: 

- Can Coromines / Can Cortada / Mas Olivet / Can Jaume / Cal Ros 

- Can Puig / El Bad de Coromines / Casanova d’en Mingo 

- Població censada a Vilademires: 37 habitants (2013) 

- Població censada als masos:  16 habitants (2013) 

- Població màxima a subministrar:  60 habitants 

- Nombre d’habitatges màxim: 20 habitatges 

 Dades del consum 

- Actualment no es disposa de dades 

- No existeix control de cabal 

- Volum subministrat any 2016:  0 m3/any (obra nova) 

- Cabal màxim subministraments: 15.200 litres / hora (20 habitatges) 

- Es disposa d’un pla director d’abastament d’aigües 

- No es factura el servei d’aigua al nous abonats. 

 Capacitat de regulació dels dipòsits connectats 

- Dipòsit de Queixàs – Vilademires: 120 m3 

 Cabals de les captacions: 

- Pou nou de Queixàs:    9,9 m3/dia  

- Pou vell de Queixàs:  30,6 m3/dia 

 Pressions de subministrament: 

- Sistema “Queixàs – Vilademires”: Funciona per gravetat 

- Pressió de xarxa a Can Fàbrega: 4,60 bar. 

- Pressió al final de la instalꞏlació: 1,11 bar. 

 

2.8. Termini d’execució 

     El temps de durada de l’obra projectada s’estima en un mes i mig. 
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3. Annex de càlculs 
3.1. Metodologia de càlcul emprada 

     Les pèrdues de càrrega que es produeixen a la canonada per tal de comprovar la viabilitat de 

l’ampliació de la xarxa d’abastament d’aigües del subsistema “Vilademires – Queixàs” des de Can 

Fàbrega fins a Can Cortada es determinaran a partir de l’aplicació de la Regla de Bernouilli i de 

l’equació de Darcy-Weisbach. 

     Les fórmules que s’utilitzen per a calcular les canonades són les següents: 
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 h: Pèrdua de càrrega o d’energia (en m) 

 λ: Factor de fricció de Darcy, determinat segons l’equació de Colebrook-White 

 L: Longitud total de la canonada (en m) 

 D: Diàmetre interior de la canonada (en m) 

 v: Velocitat mitjana del fluid (en m/s) 

 g: Acceleració de la gravetat, que és de 9,807 m/s2 

 Q: Cabal màxim previst a la canonada (en m3/s) 

 k: rugositat relativa de la canonada (en mm) 

 Re: Número de Reynolds 

 v: Velocitat mitjana del fluid (en m/s) 

 ρ: Densitat del fluid (en kg/m3) 

     Els supòsits que es comprovaran en aquesta instalꞏlació són els següents: 

 Comprovació de la pressió a final de línia, sense funcionar cap hidrant 

 Comprovació de la pressió de l’hidrant H-80 instalꞏlat a Cal Gall 

 Establiment del punt en el qual els hidrants deixen de tenir pressió. 

     A partir de la metodologia de càlcul emprada i de les dades de partida que s’aporten a l’apartat 

4.2 del present document s’estudiarà la viabilitat del tram, considerant que la pressió mínima a 

final de tram sigui superior a 1 bar. 
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3.2. Dades de partida 

     Les dades de partida per tal de poder determinar les pèrdues de càrrega de la instalꞏlació, tant 

en la primera fase com a la derivació final a Can Cortada i el Mas Olivet són les següents: 

 Pressió mesurada de l’aigua a Can Fàbrega; PINICI = 4,60 bar 

 Alçària del dipòsit del subsistema Queixàs –Vilademires: hD = 222,0 msnm 

 Densitat de l’aigua a temperatura ambient: ρ = 999 kg/m3 

 Viscositat cinemàtica de l’aigua a temperatura ambient: µ = 0,00012 kg*s/m2 

 Rugositat del material de la canonada (PEAD): k = 0,002 mm. 

 Pressió de funcionament d’un hidrant d’incendis: PHIDR = 1,00 bar 

 Pèrdues de càrrega als elements 

Tipus d’accident Coeficient (n) 

Vàlvula de bola (100% oberta) 0,50 

Vàlvula de retenció 2,00 

Colze a 90º 1,50 

Colze a 45º 0,40 

Corba a 90º 0,70 

Corba a 45º 0,20 

T (pas) 1,00 

T (derivació) 2,00 

T (accessori instalꞏlat) 0,08 

Entrada a canonada 1,00 

Sortida de canonada 0,50 

 Pèrdues de càrrega als elements singulars 

Element singular Pèrdua (m) 

Comptador d’aigua 2,0 

 Diàmetre interior de la canonada : D (en mm) 

Material 
Diàmetre de la canonada 

Nominal Interior (mm) 

PEAD (Polietilè Alta Densitat) DN 90 79,80 

 



  
 

AJUNTAMENT DE CABANELLES 
 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
c/ Barcelona, 29/31 baixos                    17.820 – BANYOLES (Pla de l’Estany)                                1  
Tels: 972 572 658    WEB: www.bertran.es             Correu-E: bertran@bertran.es 

3.3. Comprovació de la pressió a final de línia 

     La comprovació del subsistema Queixàs – Vilademires en el seu punt final es realitzarà 

considerant que hi ha 20 habitatges que es corresponen a uns 60 habitants. 

     Per tal de realitzar el càlcul s’ha previst l’habitatge tipus següent: 

Descripció Aparell 
Unitats 

A.F 

Cabal 

unitari 

AFS (l/s) 

Cabal 

total  

AFS (l/s) 

Unitats 

A.C.S 

Cabal 

unitari 

ACS (l/s) 

Cabal 

total 

ACS (l/s) 

Bany 1 

Lavabo   1 0,10 0,10 1 0,07 0,07 

Inodor   1 0,10 0,10 0 0,00 0,00 

Banyera   1 0,30 0,30 1 0,20 0,20 

Bidet   0 0,10 0,00 0 0,07 0,00 

Bany 2 

Lavabo   1 0,10 0,10 1 0,07 0,07 

Inodor   1 0,10 0,10 0 0,00 0,00 

Dutxa   1 0,20 0,20 1 0,20 0,20 

Bidet   0 0,10 0,00 0 0,07 0,00 

Cuina 
Pica cuina   1 0,20 0,20 1 0,10 0,10 

Rentaplats   1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 

Rentador 
Rentadora   1 0,20 0,20 1 0,10 0,10 

Safareig   1 0,20 0,20 1 0,10 0,10 

Exterior Punt aigua   1 0,15 0,15 0 0,15 0,00 

Total (l/s) 11 20 1,80 8 1,22 0,93 

Coeficient de simultaneïtat (K) 0,32 0,57 K 0,38 0,35 

 TOTAL 0,92 

    La determinació del cabal total per als 20 habitatges previstos (60 habitants), es realitza de la 

forma següent: 

Descripció Unitats A.F 
Cabal unitari 

AFS (l/s) 

Cabal total 

AFS (l/s) 

Cabal unitari 

ACS (l/s) 

Cabal total 

ACS (l/s) 

Habitatge tipus 20 0,57 11,38 0,35 7,03 

Total (l/s) 20 0,57 11,38 0,35 7,03 

Coeficient de simultaneïtat (K) 0,23   2,61 0,23 1,61 

    TOTAL 4,22 

     El cabal màxim previst en aquest tram de la instalꞏlació, considerant un màxim de 20 habitatges 

és de 4,22 l/s o el que és el mateix, 15.200 l/h. 
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     A partir de les dades anteriors, s’aplica el mètode de Darcy Weisbach obtenint ens resultats 

que es detallen a continuació: 

 Tram: Aspiració (Tram de Vilademires) 

- Diferència de cotes (Can Fàbrega a Can Cortada): 20,55 m. 

- Coeficient de pèrdues de càrrega (n):  24,46 

Àrea (m2) Dades inicials 1a aproximació  2a aproximació  3a aproximació  

  λ Re   λ   λ   λ 

0,00500 0,02 578992 8,854 0,013 8,691 0,013 8,705 0,013 

 

Q 

(l/h) 

L 

(m) 
n 

ØINT 

 (mm) 

V 

(m/s) 

Pèrdues de càrrega (m) 

Unitat Primàries Secundàries Totals 

15.208 1.860 24,46 79,8 0,84 6,02*10-3 11,20 0,890   12,09 

 

Comptador d’aigua     2,00 

ΔH subministre   20,55 

TOTAL PÈRDUES  34,55 

 Pressió al punt final 11,32 

     Es comprova que, a nivell de Can Cortada, quan es descarreguin els cabals màxims previstos, 

la pressió de subministrament a la xarxa serà de 1,11 bar (11,32 mcda), tenint en compte que a 

Can Fàbrega la pressió és de 46 mcda, el que es considera insuficient per tal de garantir la 

pressió de 1,0 bar als punts de consum dels diferents masos, Can Cortada, Mas Olivet, Cal 

Jaume, Cal Ros, ..., pel que tal i com s’ha especificat, s’enterrarà un dipòsit de reserva d’aigua 

potable, des d’on es subministrarà aigua als diferents abonats, mitjançant sistema de bombeig 

independent. 

 

3.4. Comprovació de la cavitació (punt més elevat) 

     La comprovació de la pressió al punt més elevat de la xarxa es comprova tenint en compte que 

el punt més desfavorable, que és en el punt al qual s’ubica la primera ventosa i que presenta les 

característiques següents. 

 Punt més desfavorable: Correspon on s’ubica la ventosa 

 Distància del punt a Can Fàbrega: 1.681,76 m. 

 Punt de cota: 196,90 m. 

     A partir de la determinació d’aquest punt s’obté la pèrdua de càrrega i la pressió en aquest punt 

a partir de les fórmules detallades a l’apartat de metodologia i considerant que l’hidrant d’incendis 

que s’ubica al final del tram ampliació es troba en funcionament: 
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     La taula de càlculs realitzada per a la comprovació de la cavitació és la següent: 

Q 

(l/h) 

L 

(m) 
n 

ØINT 

 (mm) 

V 

(m/s) 

Pèrdues de càrrega (m) 

Unitat Primàries Secundàries Totals 

30.000 373 20,05 79,8 1,67 6,02*10-3 10,12 0,73 10,85 

 

ΔH subministre 19,50 

TOTAL PÈRDUES 30,35 

 Pressió zona cavitació 15,60 

     Es comprova que, a la zona on s’ubica la ventosa, quan es descarregui el cabal màxim previst 

corresponent a al consum d’aigua de 20 habitatges, la pressió en aquest punt més elevat de la 

xarxa i on s’ubica la ventosa, serà de 1,53 bar (15,60 mcda), tenint en compte que a Can Fàbrega 

la pressió és de 46 m, molt superior a 1,00 bar. 

     Per tant, es considera que durant el funcionament normal de la instalꞏlació no es preveu cap 

problema de cavitació en aquest tram quan es subministri aigua al nucli habitat de Can Cortada i 

Mas Olivet. 
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4. Manteniment i vida útil de la instalꞏlació 

4.1. Vida útil de la instalꞏlació 

     La vida útil dels elements que formen la instalꞏlació projectada és la següent: 

 Canonades de polietilè: El polietilè d’alta densitat (PEAD) és un material extremadament 

resistent als impactes, atacs químics i a la abrasió, per la qual cosa la seva vida útil 

s’estima en uns 50 anys. 

 Arquetes: Les arquetes estan realitzades amb una base de formigó, blocs i una tapa de 

fosa dúctil. Aquests materials són molt resistents i tenen una vida útil superior als 35 anys. 

 Diposit auxiliar reserva d’aigua: De polietilé reticular reforçat amb fibre de vidre (PRFV),  

material extremadament resistent als impactes, atacs químics i a la abrasió, per la qual 

cosa la seva vida útil s’estima en uns 50 anys. 

 Ventosa: La vida útil d’una ventosa per a l’extracció d’aire de la instalꞏlació s’estima en uns 

25 anys. 

     Comprovant la vida útil dels elements que formen la instalꞏlació projectada s’estima que les 

vàlvules i ventoses, tindran una vida útil de 25 anys abans de que hagin de substituir-se i de què 

les canonades i el disposit de reserva d’aigua, presentaran una vida útil superior als 50 anys. 

 
4.2. Descripció dels usos i model de gestió 

4.2.1. Característiques de l’obra:  

L’ampliació de la xarxa d’abastament d’aigües en el subsistema “Queixàs – Vilademires”, dins del 

terme municipal de Cabanelles, des de Cal Gall fins a Can Cortada permetrà subministrar aigua a 

Can Coromines, així com provenir d’una zona de connexió pels abonats corresponents a les 

Masies de Can Cortada, El Mas Olivet, Can Jaume i Cal Ros. 

Les obres de la segona fase, contemplen la realització de 1.122,3 m. de canonada de polietilè 

d’alta densitat (PEAD) de DN90 PN10, la instalꞏlació de 2 ventoses i 3 arquetes per a la connexió 

dels abonats i d’un dipòsit auxiliar de reserva d’aigua. 

 
4.2.2. Usos principals i complementaris 

L’ús principal d’aquesta ampliació serà la d’alimentar nous usuaris a la xarxa d’aigües municipals 

de Cabanelles i concretament del nucli de Vilademires. 

Tal i com s’ha especificat, no es preveu l’ús secundàri de millora de la xarxa d’hidrants d’incendis, 

amb la instalꞏlació de nous hidrants, tota vegada que no es poden garantir les condicions minimes 

de servei per tal de què puguin ser utilitzats per part dels camions dels Servei de prevenció 

d’incendis i de l’ADF. 
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4.2.3. Model de gestió 

La gestió dels serveis d’abastament d’aigües del municipi de Cabanelles, incloent el tram que 

s’amplia a Vilademires, és a càrrec de l’ajuntament de Cabanelles. 

El nou tram de canonada s’inclourà en el sistema de gestió de la xarxa d’abastament d’aigües 

actualment vigent en el municipi. 

 

4.2.4. Noves tecnologies i reducció de costos 

No s’ha previst la incorporació de noves tecnologies o elements innovadors a l’actuació de la 

canonada ja que es tracta d’una obra senzilla d’abastament d’aigües potables que no precisa 

de molta tecnologia. 

Com a criteris per a la reducció de costos es detallen els següents: 

 L’excavació de les rases i de la fossa per a enterrar el dipòsit auxiliar de reserva d’aigua, 

es realitzarà amb mitjans mecànics innovadors 

 Les arquetes que s’instalꞏlaran seran prefabricades de formigó, ja que són molt més 

barates que les formades per solera i mur aparellat. 

 Les canonades a emprar seran plàstiques per les raons que es detallen a continuació: 

o Són més barates que les canonades metàlꞏliques. 

o Són les més idònies per a la seva instalꞏlació en configuració enterrada, doncs són més 

resistents a la corrosió que les metàlꞏliques. 

o Presenten una vida útil superior a 50 anys. 

 
4.3. Despeses de manteniment 

     Les despeses de manteniment o d’explotació seran mínimes, ja que es tracta d’una instalꞏlació 

que requereix d’un manteniment molt petit que bàsicament consisteix en la comprovació i si 

s’escau la neteja i desinfecció del dipòsit auxiliar de reserva d’aigua cada cert temps, així com 

substituir les vàlvules i elements de la instalꞏlació que estiguin malmesos o que no funcionin 

correctament. 

     Degut a què la vida útil de les canonades enterrades de polietilè i el dipòsit auxiliar és superior 

a 50 anys, no es preveu que, en un termini de 10 anys, s’hagi de realitzar cap substitució d’un 

tram de canonada. 

     Els únics ingressos addicionals que es preveuen per a la realització d’aquesta instalꞏlació són 

els deguts a la facturació de l’aigua als edificis i masies actualment no connectats. No es disposa 

dels consums d’aigua d’aquests edificis pel que no es pot realitzar una estimació dels ingressos 

obtinguts. 
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5. Documentació de control de materials 
5.1. Contingut del pla de control. Tipus de control 

     El contingut del Pla de Control segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

Obres de Carreters i Ponts (PG3) és el següent: 

1. Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 

s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 

conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 

recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 

els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 

manteniment. 

2. Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 

normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 

toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 

d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 

prestacions finals de l’edifici. 

     Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 

diversos tipus de controls, que són els següents: 

A) Pels materials. 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 

sistemes subministraments satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

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

següents documents: 

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

- Certificat de garantia del fabricant 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

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

 

A2. ASSAIGS. 

Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 

S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DIRECCIÓ 

FACULTATIVA 
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B) Unitats d’obra. 

B1. VERIFICACIONS. 

Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat 

amb el projecte. 

B2. PROVES DE SERVEI. 

Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les 

previstes en projecte o les ordenades per la Direcció Facultativa i exigides per la legislació 

aplicable.  

     Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de 

complir amb el que estableix el PG3 el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 

Carreters i Ponts (PG3) es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 

 

5.2. Llistat mínim de proves i controls a realitzar. 

5.2.1. Moviment de terres. 

- Excavació: 

- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

- Gestió de l’aigua: 

- Control del nivell freàtic. 

- Ancoratges al terreny 

- Segons norma UNE EN 1537:2001 i annexos posteriors 

 
5.2.2. Lloses i paviments de formigó armat 

- Control dels components del formigó segons EHE-2008 

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per al formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Additius per elaborar formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 Centres volants 

 Forn de sílice 

- Control de qualitat del formigó segons EHE-2008 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat / EHE-2008) 

- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat / EHE-2008) 

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat / EHE-2008) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat / EHE 2008) 
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- Assaig de control del formigó 

- Modalitat 1: Control a nivell reduït 

- Modalitat 2: Control al 100% 

- Modalitat 3: Control estadístic 

- Assaigs d’informació complementària (en els casos contemplats per la EHe-08, o quan 

així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat / EHE 2008) 

 
Control de qualitat de l’acer: 

- Control a nivell reduït: 

 Només per armadures passives. 

- Control a nivell normal: 

 S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 

 És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

 Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 

 En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 
Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 

- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 

- Control dels equips de tesat. 

- Control dels productes d’injecció. 

 
Control de la execució 

Nivells del control de l’execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control d’execució a nivell reduït:  

 Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 

 Existència de control extern. 

 Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 

 Sistema de qualitat propi del constructor. 

 Existència de control extern. 

 Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
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5.2.3. Instalꞏlacions d’abastament d’aigua 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de l’abastament d’aigua aportat 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa actualment existent 

- Instalꞏlació general: característiques de les canonades i de les vàlvules. 

- Execució correcta de les canonades soterrades, amb comprovació de la seva connexió i 

assentament correcte, sense que es produeixin ondulacions de la canonada 

- Proves de les instalꞏlacions: 

 Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variat 

en, al menys, 4 hores. 

 Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variat 

en, al menys, 4 hores. 
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6. Estudi de Gestió de residus 
Aquest estudi s’ha elaborat per tal de justificar el Real Decret 210/2018, pel que s’aprova el 
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i el Real Decret 
105/2008, regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc i el Decret 
89/2010, derogat parcialment i modificat, pel que s’aprova el Programa de Gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
 

6.1. Identificació de les obres 
Obra:
Situació:
Municipi :

Del Revolt de "Cal Gall" a "Can Cortada"
Comarca : Alt EmpordàCabanelles

Ampliació xarxa abastament aigües Vilademires (Fase 2)

 
 
 

6.2. Avaluació i característiques dels residus 

6.2.1. Material d’excavació 
Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grav a i sorra compacta 886,12 443,06

grav a i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra v egetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 886,12 t 443,06 m3
 

 
 

6.2.2. Destí de les terres i materials d’excavació 

SI NO

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

altra obra

és residu:no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

SI
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6.2.3. Residus d’enderroc 

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 32,046 0,082 22,890

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

v idre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 14,879 0,001 19,075

fibrociment 170605 0,010 0,382 0,018 0,153

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 47,31 t 0,7544 42,12 m3totals d'enderroc 

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

 
 

6.2.4. Residus de construcció totals 
Codificació re Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,0500 16,4703 0,0896 17,1770

obra de fàbrica 170102 0,0150 7,0254 0,0407 7,8051
formigó 170101 0,0320 6,9928 0,0261 4,9957

petris 170107 0,0020 1,5073 0,0118 2,2629
guixos 170802 0,0039 0,7531 0,0097 1,8640
altres 0,0010 0,1918 0,0013 0,2493

   embalatges 0,0380 0,8183 0,0285 5,4713

fustes 170201 0,0285 0,2315 0,0045 0,8630
plàstics 170203 0,0061 0,3030 0,0104 1,9848

paper i cartró 170904 0,0030 0,1592 0,0119 2,2783
metalls 170407 0,0004 0,1247 0,0018 0,3452

totals de construcció 17,29 t 22,65 m3
 

 
6.3. Minimització dels residus de construcció 

-
-
-
-

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

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

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

1.- S'ha prev ist reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus  
 

-
-
si

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
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6.4. Gestió dels residus de construcció 

6.4.1. Terres 

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grav a i sorra compacta 531,7
grav a i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra v egetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 531,7

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

431,08
v olum aparent (m3)

100,590,00
0,00

0,00

431,08 100,59

0,00

0,00

0,00

0,00

a la mateixa obra

Reutilizació (m3)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

Terres per a l'abocador

 
 

6.4.2. Separació de residus a obra 

Cal separar individualment en les fraccions següents, si la generació per cadascun d’ells a l’obra 
supera les quantitats de: 
R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 6,99
Maons, teules i ceràmics 40 7,03
Metalls 2 0,12
Fusta 1 0,23
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,16
Paper i cartró 0,50 0,16
Especials* inapreciable inapreciable

no no especial
si especial

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

no no especial

no no especial

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no inert
no no especial

no

 
 

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

R.D. 105/2008

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han prev ist operacions de destria i recollida selectiva dels residus
a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

* A la celꞏla pro jecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió ,
però en cap cas es permet no  separar si e l R .D . ho  o bliga.  
 
 

6.4.3. Gestió de residus fora de l’obra 

-

-

-

Instal·lacions de reciclatge i/o v alorització

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció
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6.4.4. Tipus de residu. Nom, adreça i codi de gestor de residus 

tipus de residu
Runes
Runes
Runes
Runes
Runes

Cantera "El Castellot", Girona

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

C/ Sarrià de Ter 16, Girona

Crta. C-66 Banyols-Besalú, St. Ferriol

Girona de Runes, SL

Tècn. Contractes, SL
Transports Mateu, SL

Transports Mateu, SL
S. A. Montaspre, SL

E-1581.15 

E-1158.10 
Camí de St. Roc s/n, Vilablareix E-1550.15 

E-675.99

Pedrera de St. Julià de Ramis E-642.99

 
 

6.5. Cost de la gestió dels residus 

6.5.1. Pressupost estimatiu de la gestió de residus 
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la sev a caracterització*** 70,00

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

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

**   M algrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió  de no mbre de transpo rts  per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst    una caracterització, independentment del vo lum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valo ritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Costos*

Les prev isions de separació de l'apartat de gestió i :

 
 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00
Terres 100,59

Terres contaminades 0,00 0,00
runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00
Formigó 6,74 101,16

Maons i ceràmics 10,54 158,05

Petris barrejats 33,96 509,35

Metalls 0,47 6,99

Fusta 1,17 17,48

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 2,68 40,19

Paper i cartró 3,08 46,13

Guixos i no especials 2,85 42,79

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 25,96

87,43 1.960,44

-

3174,96 502,96

Transport       

-

-

- -

Classificació     

2,33 -

52,68 -

15,38 -

-

311,49

0,00

-

-

311,49 810,34 906,23

-

- 5,83 -

- -

- 14,26

-

-

-169,78

- 33,72

1.038,29

13,40 -

906,23

Valoritzador / Abocador        

runa neta
-
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Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

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

3.988,51  
 

m3

euros

El volum dels residus és de : 188,03

El pressupost de la gestió de residus és de : 5.956,05  
 
 

6.6. Documentació gràfica de les instalꞏlacions previstes 

No es preveu la instalꞏlació de contenidors de residus a l’obra. 
 

6.7. Plec de condicions tècniques 

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

6.8. Fiança municipal segons el Decret 89/2010 

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

T 201,18 T
T 21,96 T

Previsió inicial de l'Estudi % de reducció per 
minimització

886,12
64,59Total construcció i enderroc (tones)

Total excav ació (tones)

%

Previsió final de 
l'Estudi

66,00  
 
   Càlcul del dipòsit

Residus d'excav ació */ ** 201,18 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 38,04 T 11 euros

Tones

euros2.631,42Total dipòsit ***

euros/T 2212,98

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 418,44

239,2
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7. Estudi bàsic de seguretat i salut 

7.1. Dades de l’obra 

7.1.1. Emplaçament de l’obra 

L’ampliació de la instalꞏlació s’inicia a Cal Gall, les dades de la zona són les següents: 

Adreça:     Disseminat Cal Gall – Polígon 2, parcelꞏla 59 – VILADEMIRES 

Població:  Cabanelles Comarca: L'Alt Empordà Província: Girona 

Ref. Cad.: 17034A002000590000TS  NCP:        17746 

Coordenades UTM    X: 482500    Y: 4676232           Font Coordenades:  GPS     Mapa 1:5000 

La segona fase de la instalꞏlació, finalitza al disseminat de Can Cortada, al nucli format per Can 

Cortada, Mas Olivet, Can Jaume i Cal Ros, on les dades són les següents: 

Adreça:     Disseminat de Can Cortada – Polígon 2, parcelꞏla 61 – VILADEMIRES 

Població:  Cabanelles Comarca: L'Alt Empordà Província: Girona 

Ref. Cad.: 17034A002000610000TE  NCP:        17746 

Coordenades UTM    X: 481794    Y: 4676959           Font Coordenades:  GPS     Mapa 1:5000 

 

7.1.2. Dades del promotor 

Nom:        AJUNTAMENT DE CABANELLES NIF:          P1703400J 

Adreça:    Carrer de l'Església, 4 NCP:        17746 

Població: Cabanelles Comarca: L'Alt Empordà Província: Girona 

Telèfon:   972565161 web: www.cabanelles.cat Correu-e:  ajuntament@cabanelles.cat 

 

7.1.3. Dades del redactor del projecte 

Nom:       Bertran Enginyeria SLP NIF o CIF: B17499278 

Representant:  Joan Bertran i Jordà Titulació:   Enginyer Industrial 

Adreça:    Carrer Barcelona 29-31 Baixos  NCP:        17820 

Població: Banyoles Comarca: L'Alt Empordà Província: Girona 

Telèfon:   972572658 web: www.bertran.es Correu-e:  joan@bertran.es 

 

7.1.4. Dades del redactor de l’estudi bàsic de seguretat i salut 

Nom:       Bertran Enginyeria SLP NIF o CIF: B17499278 

Representant:  Joan Bertran i Jordà Titulació:   Enginyer Industrial 

Adreça:    Carrer Barcelona 29-31 Baixos  NCP:        17820 

Població: Banyoles Comarca: L'Alt Empordà Província: Girona 

Telèfon:   972572658 web: www.bertran.es Correu-e:  joan@bertran.es 
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7.2. Justificació de la redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut 

     Tal i com s’exposa en l’article 4.2 del R.D. 1627/97, el promotor està obligat a que en la fase de 

redacció del projecte s’elabori un estudi bàsic de seguretat i salut, quan: 

- El pressupost d’execució per contracte inclòs al projecte, sigui inferior a 450.759,08€ (75 

milions de pessetes) 

- Que la duració estimada de l’obra sigui inferior a 30 dies laborables, no utilitzant en cap 

moment més de 20 treballadors simultàniament. 

- Que el volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 

dels treballadors en l’obra, sigui inferior o igual a 500. 

- Que no siguin obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

     Com que el projecte del qual forma part aquest document, no supera cap dels punts 

anteriorment citats, el document tindrà la consideració d’estudi bàsic de seguretat i salut. 

 

7.3. Dipsoscions mínimes de seguretat i salut a les obres (RD 1627/97) 

     Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors de manteniment. 

     Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

     En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 

d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. 

     El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 

cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 

Administració. 

     Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

     Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 

mesures de seguretat i salut a l'obra. 

     Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 

competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 



  
 

AJUNTAMENT DE CABANELLES 
 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
c/ Barcelona, 29/31 baixos                    17.820 – BANYOLES (Pla de l’Estany)                                1  
Tels: 972 572 658    WEB: www.bertran.es             Correu-E: bertran@bertran.es 

     La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 

el Pla de Seguretat i Salut. 

     El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 

podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

     Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

7.3.1. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

     L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 

en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 

durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

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

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 

següents principis generals: 

- Evitar riscos. 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

- Combatre els riscos a l'origen. 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 

treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
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- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 

en el treball. 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual. 

- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

     L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

     L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

     L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 

riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 

adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

     Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 

de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, 

els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 

l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

7.4. Identificació de riscos 

     Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 

a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 

particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot 

el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

     S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 

talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 

treball que es realitzi. 

     A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 

i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

     Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 
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7.4.1. Mitjans i maquinària 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...). 

- Riscos derivats del funcionament de grues. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 

7.4.2. Treballs previs 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Cops i ensopegades . 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 

 

7.4.3. Enderroc d’elements de vialitat 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades . 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Acumulació de runes 

- Contacte amb materials corrosius i/o abrasius 
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7.4.4. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda d’elements de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

 

7.4.5. Execució de lloses i paviments 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Fallides d'encofrats. 

- Fallides de recalçaments. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
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7.4.6. Execució d’arquetes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Contacte amb productes càustics, corrosius o abrasius 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

7.4.7. Instalꞏlacions d’abastament d’aigua 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobresforços per postures incorrectes. 

- Caiguda d’elements d’instalꞏlacions 

 

7.5. Riscos especials 

7.5.1. Risc especial per a treballs amb exposició a l’amiant (RD 396/2006) 

1. Si hi ha indicis que hi pot haver amiant en alguna zona o en algun element de l’obra, però 

no hi tenim previst intervenir-hi en cap moment 

2. En aquest cas, no és necessari fer res respecte a aquell element o zona on es creu que hi 

ha l’amiant. Cal tenir cura de no fer-hi cap tipus d’intervenció, ni tocar el material o moure’l.  

Independentment, si es creu adient, es pot treure’n una mostra i portar-la a analitzar.  

Si hi ha indicis que hi pot haver amiant en alguna zona o en algun element on s’hi ha de fer 

algun tipus d’intervenció de poca incidència i en petita porció, s’haurà d’actuar de la 

següent manera: 
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a) Primerament, s’haurà d’esbrinar si aquell element o aquella zona on es vol intervenir 

conté fibres d’amiant.  

b) Caldrà treure’n una mostra en una única peça de 10 cm x 10 cm de dimensió com a 

mínim i portar-la analitzar. Per tal d’obtenir la  mostra es recoman:  

- Humitejar prèviament la zona on es vol treure la mostra.  

- Tenir cura de no tocar el material sense cap tipus de protecció.  

- Utilitzar ganivets o pinces. Prohibit utilitzar una serra.  

- Colꞏlocar la mostra extreta en una bossa o recipient, tenint cura que sigui tan 

hermètic com sigui possible.  

- Tapar o segellar immediatament la zona on s’ha obtingut la mostra (per exemple, 

amb un vernís esprai).  

- Identificar la mostra.  

- Netejar els elements utilitzats per treure la mostra.  

c) Dur la mostra a analitzar acompanyada del formulari tipus de test d’amiant. 

d) Un cop obtinguts els resultats de l’anàlisi, si la mostra conté amiant, caldrà posar-se en 

contacte amb una empresa especialitzada que estigui registrada en el RERA per a la 

seva retirada. 

Aquesta empresa haurà de presentar un pla de treball amb risc d’exposició a l’amiant, 

que haurà de recollir el conjunt de mesures aplicables i necessàries per garantir la 

seguretat i salut dels treballadors amb risc d’exposició a l’amiant.  

Aquest pla s’haurà de presentar a l’autoritat laboral de la zona on es facin les 

operacions i haurà d’ésser aprovat abans de l’inici dels treballs. El termini de resolució 

és de 45 dies a comptar des de la data d’entrada de la solꞏlicitud al registre de 

l’autoritat laboral competent. En el cas que el territori d’inscripció al RERA i el de 

presentació del pla de treball no coincideixin, l’empresa que faci els treballs ha de 

presentar, junt amb el pla de treball, la fotocòpia de la inscripció en el RERA del seu 

territori. 

e) Un cop es doni la resolució, l’empresa encarregada de les tasques relacionades amb 

l’amiant executarà els treballs. Finalitzades aquestes tasques, es pot iniciar l’obra en la 

zona o element afectat per l’amiant. 

3. Ens sembla que pot haver-hi amiant en aquella zona o en aquell element però l’he de 

treure o substituir. 

Actuarem de la mateixa manera que en el punt anterior.  
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7.5.2. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 

(Annex II del RD 1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterament, enfonsament o caiguda d'altura, per 

les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 

l'entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a 

la delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

7.6. Mesures de protecció 

7.6.1. Mesures de prevenció i protecció 

     Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front les individuals. A més,  

s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent. 

     Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

7.6.2. Mesures de protecció colꞏlectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització al camí de Vilademires 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de  descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instalꞏlacions existents 

- Els elements de les Instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
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- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Colꞏlocació de xarxes o passeres en les zones de rases 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 

7.6.3. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

7.6.4. Mesures a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Com que es preveu enviar la calçada s'ha 

de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 

persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles al Camí de Vilademires quan s’estiguin 

realitzant les obres 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les 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) 

 

7.7. Primers auxilis 

     Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 

ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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7.8. Plec de condicions particulars 

     En la redacció d'aquest projecte s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 

relacionada en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i tenint en compte la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons 

el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

L’Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en aquest 

cas, del projecte d'enderroc, essent coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures 

preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 

     A tals efectes, el pressupost de referent a seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost 

general de l'obra com un capítol més del mateix. 

     No s'inclouen en el pressupost de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 

dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 

admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

     Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en la partida de seguretat i salut del 

pressupost, podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en 

el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 

convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de 

protecció continguts en l'estudi. 

      Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un 

estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra 

intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i 

de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 

      La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

 
7.8.1. Obligatorietat d’incloure l’estudi bàsic de seguretat al projecte 

d’execució d’obra (Art. 17 del RD 1627/97) 

     La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat 

per part del Colꞏlegi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions 

i tràmits per part de les Administracions publiques. 

     En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es 

farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió 

de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 

 
7.8.2. Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

     En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista 

elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i 

complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 

sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de 

prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà 

implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 
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      En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les 

propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no 

podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 

5 del RD. 

     Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 

autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta 

circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 

l'obra. 

     La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte 

d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

     El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

     En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva 

aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 

     Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en 

els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

     Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció 

facultativa. 

     Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 

promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 

 
7.8.3. Recurs preventiu 

     Segons el que s’especifica a l’article 4 de la llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del 

marc de prevenció de riscos laborals, s’estableix l’obligació de la presència al centre de treball 

dels recursos preventius quan es concorren en aquestes condicions: 

- Quan els riscos puguin veure’s agreujats o modificats durant el procés o l’activitat, per la 

concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successiva i simultàniament i 

que requereixen el control de l’aplicació correcta de les metodologies de treball. 

- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a 

perillosos o amb riscos especials. 

- Quan la necessitat de la presència del recurs preventiu sigui requerida per la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigeixen degut a les 

condicions de treball detectades. 

 
7.8.4. Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

     En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i 

salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel 

Colꞏlegi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les 

obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans 

equivalent. 
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     El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de 

coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

     A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 

subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats 

en matèria de prevenció de les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors 

i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 

Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les 

finalitats que al llibre se li reconeixen. 

     Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 

facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció 

de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 

     Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 

representants dels treballadors d'aquest. 

 
7.8.5. Llibre de visites 

     El llibre de visites és un llibre que les empreses estan obligades a tenir a cada centre de treball, 

a disposició permanent dels funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 

funcionaris tècnics habilitats per a les actuacions comprovatòries en matèria de seguretat de 

riscos laborals (punt primer de la Resolució d’11 d’abril del Ministerio de Trabajo i Asuntos 

Sociales, BOE número 93 de 19 d’abril de 2006). 

     Aquest obligació s’aplica també als treballadors per compte propi i als titulars de centres o 

establiments, encara que no tinguin treballadors per compte d’altri, i independentment del règim de 

Seguretat Social que s’hi apliqui. 

     Els requisits del Llibre de Visites estan establerts a la Resolució d’11 d’abril de 2006 del de 

Trabajo i Asuntos Sociales. 

 

7.8.6. Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97 i Instrucció 3/2008 

de la Direcció General de Relacions Laborals) 

     L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el 

pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97. Aquesta haurà de complir allò 

descrit en la Instrucció 3/2008 de la Direcció General de Relacions Laborals, quan sigui una obra 

de construcció. 

     El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les 

Administracions públiques competents. 
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7.8.7. Règim de Sotscontractació 

     Es farà seguint les prescripcions de la Llei 32/2006 de 18 d’octubre i el reglament 1109/2007 de 

24 d’agost que la desenvolupa, les quals regulen el règim de la sotscontractació en els sector de 

la construcció 

     Les empreses que intervinguin a l‘obra hauran de complir el requisits exigits a les Normes 

Generals de Contractació i sotscontractació de la Llei 32/2006 i complir amb el regim de 

contractació regulat per aquesta llei i el seu reglament. 

      En general, el règim de la sotscontractació serà el següent: 

- El promotor podrà contractar directament amb qualsevol contractista. 

- El contractista podrà contractar amb les empreses sotscontractistes o treballadors 

autònoms l’execució dels treballs que hagués contractat amb el promotor. 

- El primer i segon sotscontractista podrà sotscontractar l’execució dels treballs que, 

respectivament, tinguin contractats, excepte en els supòsits previstos en als apartats 

anteriors. 

- El tercer sotscontractista no podrà sotscontractar els treballs que hagués contractat amb 

un altre sotscontractista o treballador autònom. 

- El treballador autònom no podrà sotscontractar els treballs encomanats a ell  ni a altres 

empreses sotscontractistes ni a altres treballadors autònomes. 

- Tampoc podran sotscontractar els sotscontractistes que la seva actuació a l’obra 

consisteixi fonamentalment l’aportació de mà d’obra. 

     A l’obra cada contractista disposarà d’un Llibre de la Sotscontractació a on es reflectiran amb 

ordre cronològic totes i cada una de les sotscontractes realitzades tant amb empreses 

sotscontractistes com treballadors autònoms, el nivell de sotscontractació i empresa cometent, 

l’objecte del seu contracte, la identificació de la persona que exerceix les facultats d’organització i 

direcció de cada sotscontractista i, en el seu cas, els representants dels treballadors, les dates de 

lliurament de la art del pla de seguretat i salut que afecti a cada empresa sotscontractista i 

treballador autònom, les instruccions del coordinador de seguretat i salut i les anotacions de la 

direcció facultativa sobre l’aprovació de cada sotscontractació excepcional. A aquest llibre tindran 

accés el promotor, la direcció facultativa, el coordinador de seguretat i salut, les empreses i 

treballadors autònoms que intervenen a l’obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció 

i els representants del treballadors de les empreses intervinents a l’obra. 

 
7.8.8. Registre d’Empreses Acreditades 

     La inscripció en aquest registre d’empreses acreditades és d’obligació des del 26 d’agost de 

2008. Segons aquesta normativa, cada comunitat autònoma ha de disposar d’un Registre que 

depèn de la autoritat laboral del territori on està ubicat el domicili social de l’empresa. 

Aquest registre serveix per acreditar a les empreses, contractistes i subcontractistes perquè 

puguin intervenir en el procés de la subcontractació en el sector de la construcció. La inscripció és 

única i vàlida per a tot el territori nacional. No s’hi han d’inscriure els treballadors autònoms ni 

tampoc els que actuen només com a promotors. 
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      A la Comunitat Autònoma de Catalunya, aquest Registre va ser creat mitjançant el Decret 

102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya per 

intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC número 5127 publicat 

el 08/05/2008). 

7.9. Normatives aplicables en matèria de seguretat i salut en obres de 

construcció 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 
SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 
Directiva 92/57/CEE 24 Junio 
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 octubre 
(BOE: 25/10/97)Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 
 

LLEI REGULADORA DE LA SUBCONTRACTACIÓ EN 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 

 
Llei 32/2006 de 18 d’octubre 
(BOE núm. 250 de 19/10/2006)  

REGLAMENT  REGULADORA DE LA LLEI DE  
SUBCONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓ 

 
R.D. 1109/2007 de 24 d’agost, per la qual 
es desenvolupa la Llei 32/2006 
(BOE núm. 204 de 25/08/2007) 

MODIFIACIÓ DEL RD 39/1997 REGLAMENT DELS 
SERVEIS DE PREVENCIÓ, EL RD 1109/2007 DE 
SOTSCONTRACTACIÓ AL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓ I EL RD 1627/1997 DE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 

 
 
 
R.D. 337/2010, de 19 de març de 2010 
(BOE núm 71 de 23/03/2010) 

DADES I REQUISITS QUE HAN D’INCLOURE LES 
COMUNICACIONS D’OBERTURA DE CENTRES DE 
TREBALL 

 
Ordre TIN/1071/2010, de 2 de maig de 2010 
(BOE núm.106 de 01/5/2010) 

VERSIÓ CATALNA I ARANESA DEL LLIBRE DE 
SUBCONTRACTACIÓ 

Resolució TRE/3520/2007 de 7 de 
novembre 
(DOGC núm. 5015 de 23/11/2007) 

REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES A 
CATALUNYA PER INTERVENIR EN EL PROCÉS DE 
CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓ 

 
 
D. 102/2008, de 6 de maig 
(DOGC núm. 5127 de 08/05/2008) 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre 
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
(BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero 
(BOE: 31/01/97). 
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE: 01/05/98) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

 
 
R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril 
(BOE: 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril 
(BOE: 23/04/97) 
En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” 
(O. 09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 
 
R.D. 487/1997 .14 abril 
(BOE: 23/04/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 
R.D. 488/97.  14  abril 
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 
R.D. 664/1997. 12 mayo 
(BOE: 24/05/97) 
 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 
R.D. 665/1997.  12  mayo 
(BOE: 24/05/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 
R.D. 773/1997.30 mayo 
(BOE: 12/06/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio 
(BOE: 07/08/97) 
Transposició de la directiva 89/655/CEE   
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo” 
(O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 

 
R.D. 1316/1989 . 27  octubre 
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
R.D. 614/2001 . 8  junio 
(BOE: 21/06/01) 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-
APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
CORROSIVOS  

 
R.D  988/1998 
(BOE: 03/06/98) 
 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952 
(BOE: 15/06/52) 
Modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53) 
O. 23 septiembre de 1966 
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats 
per O de 20 gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II 
(BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

 
O. de 31 de agosto de 1987 
(BOE: 18/09/87) 
 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA 
OBRAS 

O. de 23 de mayo de 1977 
(BOE: 14/06/77) 
Modificació:O. de 7 de marzo de 1981 
(BOE: 14/03/81) 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-
AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A 
GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

R.D. 836/2003. 27  juny. 
BOE: 17/07/03) 
Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 1988 
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984 
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO 
SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE AMIANTO 

 
O. de 7  enero  1987 
(BOE: 15/01/87) 

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971 
(BOE: 16 I 17/03/71) 
Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 
Modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998 
(DOGC: 27/01/98) 
 

REQUISITS I DADES QUE HAN DE REUNIR LES 
CONDICIONS D’OBERTURA PRÈVIA O RESPRESA 
D’ACTIVITATS ALS CENTRES DE TREBALL 

 
O. de 6 de mait de 1988 
(BOE núm. 124 de 25/05/1999) 

COMUNICACIÓ D’OBERTURA DE CENTRE DE 
TREBALL EN OBRES DE CONSTURCCIÓ 

Instrucció 3/2008 de la Direcció General de 
Relacions Laborals 

MESURES URGENTS ADMINISTRATIVES, 
FINANCERES, FISCALS I LABORALS 

R.D.-Llei 1/1986, de 14 de març 
(BOE núm. 73 de 26/03/1986) 
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ORDENACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I 
SEGURETAT SOCIAL 

Llei 42/1997, de 14 de novembre 
(BOE núm. 274 de 15/11/1997) 

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
SOBRE EL LLIBRE DE VISITES 

 
Resolució d’11 d’abrli de 2006 

VERSIÓ CATALANA I CASTELLANA DEL LLIBRE DE 
VISITES DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I 
SEGURETAT SOCIAL 

Resolució TRI/1627/2006 de 18 de maig 
(DOGC núm. 4641 de 25/05/2006) 
Correcció d’errada TRI/1627/2006 
(DOGC núm. 4644 de 30/05/2006)  

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 
R. de 14 de diciembre de 1974 
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 
R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 02/09/75) 
N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 03/09/75) 
N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 04/09/75) 
N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 05/09/75) 
N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 
R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 06/09/75) 
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 08/09/75) 
N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 09/09/75) 
N.R. MT-9   modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS 
CONTRA AMONÍACO 

 
R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 10/09/75) 
N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 
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8. Plec de condicions tècniques generals 
8.1. Sobre els components 

8.1.1. Característiques 

     Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 

establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 

2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en 

funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 

89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 

de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 

desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran 

les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, 

sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 

directives Europees.  

 
8.1.2. Control de recepció 

     Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 

condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. 

Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

 
8.1.3. Control de la documentació dels subministres 

     Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa 

d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà 

al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents 

documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 

productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 

siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

     Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 

compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 

comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
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8.1.4. Control de recepció amb distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, 

que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i 

documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert 

en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 

innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment 

de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 

l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

     Control de recepció mitjançant assaigs 

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 

determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en 

la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte 

o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, 

els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

  

8.2. Sobre l’execució.  

8.2.1. Condicions generals.  

     Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmerçadament, tenint en compte 

les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 

Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 

modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la 

legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 

director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

 
8.2.2. Control d’execució. 

     Tots els treballs inclosos al projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 

establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 

d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i 

disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les verificacions i 

altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el 

projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions 

de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 

certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les 

verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
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2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 

contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, 

equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
8.2.3. Sobre el control de l’obra acabada. 

     Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 

Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i 

les seves instalꞏlacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les 

que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei 

previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

 
8.2.4. Sobre la normativa vigent 

     El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 

proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 

prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 

l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una 

relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 

l'obra s'observaran les mateixes.  

     A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 

reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que 

en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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9. Plec de condicions tècniques per unitat d’obra 
9.1. Materials 

9.1.1. Líquids – Neutres 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas 
que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat 
total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial 
en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
 - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
 - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
 - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
 

9.1.2. Sorres 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, 
entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 
freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament 
la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació 
de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
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- Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
 
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; 
V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 
EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
 (1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes  
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- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al 
que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
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Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per 
evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les 
sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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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 àrids que no compleixen 

amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 
seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com 
a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de 
l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de 
poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE 

EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han 
de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge 
o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de 
projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè 
(UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila 
en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder 
utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són 
les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  
 

9.1.3. Graves 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta 

legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, 
entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 
freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o 
corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació 
de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàlꞏlics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàlꞏlics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
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 GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàlꞏlics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
 
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge 
d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 
0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons 
les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció 
x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es colꞏlocarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny 
natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
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Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les 
condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 
mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més 
de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 
1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% 
(UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per 
evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
 

9.1.4. Formigons en massa 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
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- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
-   TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que 
ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense 
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants 
o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 
superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 
30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j 
dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)ꞏfcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat 
del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i 
enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, 
CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
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- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 

l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
 

9.1.5. Formigons per a paviments 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja discontinua, que compleixi els 
requisits de l'article 550.4.2 del PG 3 vigent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de l'EHE-08 i l'article 550 del PG 3/75 vigent.  
La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, UNE-EN 12390-
1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5).  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  

mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzar-se per a obtenir la 
treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla. El Director de les Obres establirà la 
necessitat d'utilitzar additius i el seu mètode d'ús d'acord amb les condicions d'execució, les característiques 
de l'obra i les condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les 
condicions establertes a l'UNE EN 934-2.  
Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i especialment el seu 
comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporciones previstes, vinguin garantides 
pel fabricant, sent obligatori realitzar assaigs previs per a comprovar aquest comportament.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5):  
- TIPUS DE FORMIGÓ      RESISTENCIA (*) 
- Per a formigó HF-5,0:   >= 5,0 MPa 
- Per a formigó HF-4,5:   >= 4,5 MPa 
- Per a formigó HF-4,0:   >= 4,0 MPa 
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- Per a formigó HF-3,5:   >= 3,5 MPa  
- (*)Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en un 15% si, 

mitjançant assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies.  

 
Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentament entre 1 i 6 cm  
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. Aquest valor es podrà incrementar en 50 kg/m3 en el formigó de la capa superior dels 
paviments bicapa.  
Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG 3 vigent en referència a les 
partícules que passen pel tamís 0,063.  
La dosificació de ciment serà >= 300 kg/m3 de formigó fresc. En cas de paviments bicapa amb eliminació 
del morter superficial, aquest relació serà >= 450 kg/m3.  
Relació aigua/ciment:  >= 0,46  
Proporció d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camió amb caixa llisa, amb lona per a protecció del formigó fresc. No es pot utilitzar 
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.  
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i el més a prop possible del lloc 
definitiu de colꞏlocació  
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 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
 

9.1.6. Productes de tractament per a formigons, morters i beurades 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Producte líquid que aplicat sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, retarda la pèrdua d'aigua en 
el primer periode d'enduriment.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat 
i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
No ha de produir danys al formigó.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable.  
La porció no volàtil del producte constarà d'un pigmnent clar i un vehicle que pot estar compost de ceres 
naturals o sintètiques, o bé resines.  
Ha de assecar al tacte en menys de 12 h i no resultar viscós.  
Index d'eficacia de curat (% aigua que el producte aplicat evita que el formigó la perdi) (UNE 83299):  >= 
60%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
El transport i l'emmagatzematge es farà de forma que s'eviti la seva contaminació i la variació de les seves 
propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 

9.1.7. Acer en barres corrugades 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
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- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 
10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació 
amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 

7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  
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+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 

soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat 
de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la 
classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de 
repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir 
la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
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- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques 
anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència 

mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la 
norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de 
les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a 
formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer 

subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i 

el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament 
sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per 

persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, 
facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els 
resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs 
de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control 
de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %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 
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- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de 

ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 

presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 
38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 
amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com 
les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les 
comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instalꞏlació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes 
per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest 
assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a 
les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de 
tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de 
doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat 
de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar 
l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A 
més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, 
no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les 
desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 

evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent 
només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-
08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de 
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material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada 
marca de qualitat de producte.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, 
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es 
tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si 
es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una 
presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà 
el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves 
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues 
metàlꞏliques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que 
un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que 
presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, 
s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la 
remesa.  
 

9.1.8. Malles electrosoldades 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
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- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): 
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 
de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 
d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 
- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, 
de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de 
contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instalꞏlació 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.  
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels 

elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat 
de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la 
classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de 
repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir 
la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques 
anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
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- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència 

mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la 
norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de 
les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a 
formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer 

subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i 

el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament 
sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per 

persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, 
facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els 
resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs 
de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control 
de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 

barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
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- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de 

ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 

presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 
38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 
amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com 
les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les 
comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instalꞏlació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes 
per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest 
assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a 
les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de 
tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de 
doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat 
de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar 
l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A 
més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, 
no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les 
desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 

evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent 
només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-
08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de 
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material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada 
marca de qualitat de producte.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, 
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es 
tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si 
es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una 
presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà 
el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves 
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues 
metàlꞏliques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que 
un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que 
presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, 
s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la 
remesa.  
 

9.1.9. Materials auxiliars per a pous de registre 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han 
de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments 

de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 

màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circulꞏlen 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 metàlꞏliques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
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- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de 
seguretat en funció del lloc a on s'instalꞏlin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
- Complements per a pou de registre:  

- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de fosa 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
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La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials.  
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de 
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en 
calent.  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
 
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit 
esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.  
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2  
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 23%  
Característiques del galvanitzat:  
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 2 mm  
- Guerxament:  ± 1 mm  
- Diàmetre del rodó:  - 5%  
GRAÓ DE FOSA:  
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.  
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A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.  
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 17%  
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 2 mm  
- Guerxament:  ± 1 mm  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida 
d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.  
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.  
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.  
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.  
No ha de tenir porus.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 
seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques.  
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
GRAÓ:  
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
GRAÓ DE FOSA:  
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas 
moldeadas.  
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de 
agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  
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- 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 pelꞏlícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament.  

 

9.1.10. Pericons prefabricats de formigó 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de servei.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pericons tipus DF per a instalꞏlacions de telefonia 
- Pericons tipus HF per a instalꞏlacions de telefonia 
- Pericons tipus MF per a instalꞏlacions de telefonia  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment. 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de 
l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les parets 
transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instalꞏlació i fixació dels conductes en el interior del pericó. 
Ha de portar un bastiment metàlꞏlic com a remat de la part superior.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal.  
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Les tapes o reixes metàlꞏliques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura.  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de 
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en 
calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
 

9.1.11. Materials auxiliars per a pericons de canalitzacions 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han 
de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments 

de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 

màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
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- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circulꞏlen 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 metàlꞏliques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de 
seguretat en funció del lloc a on s'instalꞏlin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
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Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 
seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
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9.1.12. Tubs de polietilè d’alta densitat 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 
m. 
Els rotlles s'han de colꞏlocar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles 
gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

 
9.1.13. Accessoris genèrics de tubs per a gasos i fluids 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), 
utilitzats en instalꞏlacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual 
pertanyin.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  
 

9.1.14. Parts proporcionals d’elements de muntatge de tubs 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instalꞏlació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  
 

9.1.15. Dipòsits 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capacitat de 60 a 5000 l.  
S'han considerat els materials següents:  
- Poliester reforçat  
- Polietilè d'alta densitat  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha 
de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva 
qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.  
Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per sobre del desguàs superior. 
Ha de tenir un desguàs situat, com a mínim, 40 mm per sobre del nivell màxim previst, amb una 
capacitat mínima d'evacuació doble del cabal d'entrada.  
 
DIPÒSITS DE POLIÈSTER:  
Ha d'estar fet de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Capacitat, dimensions i d'altres característiques del producte  
Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera que no pateixin impactes capaços de 
produir esquerdes o ruptures.  
 
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 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.  
  

9.1.16. Ventoses 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova  
S'han considerat els tipus següents:  
- Ventoses per a roscar o embridar 
- Dobles ventoses per a embridar  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida.  
La boia ha de ser totalment esfèrica.  
Pressió prova boia:  70 bar  
Pressió treball cos:  <= 10 bar  
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment.  
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior.  
  
VENTOSES SENZILLES:  
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o en omplir el circuit. 
Consta de:  
- Boia 
- Tapa de l'orifici superior  
  
DOBLES VENTOSES:  
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona en omplir i buidar o amb 
canonades en servei. 
Consta de:  
- Separador intern per seient 
- Dues boies (purgador i ventosa) 
- Tobera 
- Joc de palanques (purgador) 
- Tapa de l'orifici de sortida  
-    Capacitat màxima evacuació:  1,6 m3/min  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PER A ROSCAR:  
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
  
PER A EMBRIDAR:  
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
  
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE:  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

9.1.17. Vàlvules de comporta manuals amb brides 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per:  
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

9.1.18. Vàlvules de bola 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàlꞏlic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instalꞏlaran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de 
substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de 
modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.  
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de 
fluid de la canonada on s'instalꞏlarà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà 
maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als 
quals es connecta.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VÀLVULES METÀLꞏLIQUES:  
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.  
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.  
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación 
de acero.  
 

9.1.19. Vàlvules de retenció de clapeta amb brides 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Vàlvules de retenció de clapeta de fosa, de 10 bar de pressió nominal amb connexió per brides.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per:  
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- Cos amb connexió per brides. 
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la 

gravetat.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del 
fluid.  
Pressió de prova:  >= 15 bar  
Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

9.1.20. Vàlvules de boia directes amb rosca 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Vàlvules de boia directes amb rosca de bronze i de 10 bar de pressió nominal.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per:  
- Cos amb la connexió d'entrada roscada exterior i amb connexió de sortida lliure 
- Sistema de tancament per assentament 
- Palanca d'accionament i boia  
Pressió de prova:  15 bar  
Materials:  
- Palanca:  Llautó  
- Boia:  Acer inoxidable  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

9.1.21. Filtres 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Filtres coladors per a muntar entre tubs.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filtres roscats.  
- Filtres per a muntar amb brides  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un element metàlꞏlic que conté al seu interior l'element filtrant.  
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L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.  
Ha de ser resistent a la corrosió.  
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.  
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instalꞏlació.  
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir 
d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat 
intrínseca, ni alterin el seu funcionament.  
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.  
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pressió nominal  
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre  
 
FILTRES ROSCATS:  
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.  
 
FILTRES EMBRIDATS:  
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.  
Ha de dur les instruccions d'instalꞏlació i muntatge corresponents.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
 
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 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
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9.2. Partides d’obra d’urbanització 

9.2.1. Demolicions d’elements de vialitat 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i 
que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la 
DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
 
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instalꞏlació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instalꞏlació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 

9.2.2. Excavacions per a rebaix del terreny 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a rebaix  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
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CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 
20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig 
de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar 
amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un 
assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària 
la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, 
etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel 
procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de 
plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que 
s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar 
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o de camions.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 
mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un 
abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 
d'aigua dins de l'excavació.  
  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest 
cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per 
a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
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9.2.3. Excavacions de rases i pous 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instalꞏlacions, realitzades amb mitjans 
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 
amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d'obra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 
20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques.  
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Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just 
abans de la colꞏlocació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 
l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos.  
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EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció 
de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per 
a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* 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  
 

9.2.4. Rebliment i piconatge de rases 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instalꞏlacions 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  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
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CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior 
i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paralꞏleles 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 INSTALꞏLACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma 
que no produeixi danys a la canonada instalꞏlada.  
 
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 paralꞏleles 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.  
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Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 
manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats 
de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
  
RASA PER A INSTALꞏLACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instalꞏlació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 
instalꞏlada.  
 
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.  
 

9.2.5. Formigonament de llosses de fonaments 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi 
les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Lloses de fonament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
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- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
 
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial 
les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les 
classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó colꞏlocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 
passos d'instalꞏlacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
- Nivells: ± 20 mm  
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes 
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures colꞏlocades en 
posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es colꞏlocarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instalꞏlació de bombeig prèviament al 
formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
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La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 
formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es 
justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat 
de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la colꞏlocació de les armadures, amb observació de 

l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura 

de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments 

de la ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions 

ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-
08.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 

100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i 
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten 
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 

prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 

condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 
assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l'estructura.  

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-
08.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement 
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.  
 

9.2.6. Armadures per a lloses de fonaments 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i colꞏlocació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 
barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a 
l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Colꞏlocació dels separadors 
- Muntatge i colꞏlocació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 
36831.  
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Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes 
les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que 
es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que 
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. 
La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de 
la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de 
l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la colꞏlocació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària 
de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paralꞏleles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
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BARRES CORRUGADES:  
Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 
armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el 
de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 
de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat 
màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 
longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de 
l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de colꞏlocar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en 
l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, 
formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàlꞏlics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment 

del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 

punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles colꞏlocades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb 
la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell 
de qualitat previst.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

9.2.7. Armadures passives 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i colꞏlocació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 
barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a 
l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Colꞏlocació dels separadors 
- Muntatge i colꞏlocació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 
36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
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Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes 
les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que 
es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que 
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. 
La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de 
la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de 
l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de colꞏlocar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la colꞏlocació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària 
de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paralꞏleles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
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BARRES CORRUGADES:  
Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 
armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el 
de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent 
no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 
de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat 
màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 
longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de 
l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en 
el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de colꞏlocar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en 
l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, 
formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàlꞏlics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més 
llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de colꞏlocar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per 
aquest.  
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La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment 

del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 

punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles colꞏlocades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb 
la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell 
de qualitat previst.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
 

9.2.8. Soleres de formigó 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Colꞏlocació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
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CONDICIONS GENERALS:  
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han 
d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície 
del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent 
a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 
9.2.9. Dipòsits per a aigua 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Instalꞏlació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d'alta densitat colꞏlocats 
sobre bancada.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Colꞏlocació del dipòsit 
- Connexió d'aixetes de pas 
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació 
- Prova de servei  
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instalꞏlar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es pugui manipular. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m.  
El dipòsit ha d'ocupar la posició que l'hi correspongui dins de l'esquema de la instalꞏlació, tal i com 
s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m.  
El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi un espai 
accessible intermedi, per a verificar el pas de l'aigua.  
Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites.  
Abans i després del dipòsit s'ha d'instalꞏlar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de 
condicions.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.  
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Toleràncies d'instalꞏlació:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instalꞏlació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 

9.2.10. Filtres 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Colꞏlocació i fixació de la peça a la canonada  
- Prova de servei  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de portar una placa metàlꞏlica d'identificació per a localització en l'esquema de la instalꞏlació.  
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i 
manteniment.  
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.  
Les unions han de ser estanques.  
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar feta la prova de la instalꞏlació.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
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.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.  
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir amb els junts 
subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Un cop instalꞏlat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de carrils, tubs, cables, etc.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 

9.2.11. Gestió de residus d’excavació 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 

demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' 
de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 

9.2.12. Deposició de residus a instalꞏlació autoritzada 

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 instalꞏlació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 

9.2.13. Formigonament de rases i pous 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi 
les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
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CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial 
les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les 
classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó colꞏlocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 
passos d'instalꞏlacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
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La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes 
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures colꞏlocades en 
posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es colꞏlocarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instalꞏlació de bombeig prèviament al 
formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 
formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es 
justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat 
de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
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FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
  

9.2.14. Pericions quadrats per a canalitzacions de serveis 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert 

lateral amb terres.  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la colꞏlocació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Colꞏlocació de la tapa en el seu cas  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
 
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 
zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures 
necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material.  
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Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
 

9.2.15. Elements auxiliars per a pericions de canalitzacions de serveis 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i colꞏlocació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Colꞏlocació del morter d'anivellament 
- Colꞏlocació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment colꞏlocat 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 colꞏlocada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 
seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 

9.2.16. Tubs de polietilè 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la colꞏlocació d'accessoris 
en canalitzacions soterrades amb unions soldades, colꞏlocats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 

40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment 

accessibles (muntants, instalꞏlacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 

d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Colꞏlocació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instalꞏlacions sense especificació del grau de dificultat, la colꞏlocació d'accessoris. La 
variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; 
per això, la seva colꞏlocació es considera una unitat d'obra diferent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per 
testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta 
temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot 
quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

 Polietilè 
Densitat alta 

Polietilè 
Densitat Baixa i mitjana 

A 0ºC <= 50 x DN <= 40 x DN 
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A 20ºC <= 20 x DN <= 15 x DN 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
  
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha 
d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal 
piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de colꞏlocar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions 
degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel 
fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada 
per a fer la unió.  
Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la.  
  
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la colꞏlocació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 
la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
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Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, 
cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Colꞏlocats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instalꞏlació. S'han de colꞏlocar de forma que els 
junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TUBS:  
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instalꞏlacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials 
per colꞏlocar.  
  
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàlꞏliques per a 
la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 

9.2.17. Ventoses 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada.  
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  
- Roscades  
- Embridades  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Ventoses roscades:  
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
Ventoses embridades:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
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CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar colꞏlocada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació, dins d'un 
pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida d'obra.  
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a l'eix de la 
canonada principal.  
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva manipulació.  
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  
- Posició:  ± 30 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
VENTOSES ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instalꞏlació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment d'executar les 
unions.  
  
VENTOSES EMBRIDADES:  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFA/1975, 
'Instalaciones de Fontanería Abastecimiento'  

 
9.2.18. Vàlvules de comporta 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instalꞏlar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les 
diferents parts.  
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Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant 
amb la mà.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del 
pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin colꞏlocar i treure 
tots els cargols de les brides.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, 
nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les 
eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
Un cop acabada la instalꞏlació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les 
brosses i els gasos destilꞏlats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en 
aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la.  
  
VÀLVULES PER A COLꞏLOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
  

9.2.19. Vàlvules de bola 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de bola metàlꞏliques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals embridades  
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvules de bola per a colꞏlocar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instalꞏlar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les 
diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 
treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del 
pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria 
perque es puguin colꞏlocar i treure tots els cargols de les brides.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les 
eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, 
nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instalꞏlació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les 
brosses i els gasos destilꞏlats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en 
aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la.  
  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COLꞏLOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 

9.2.20. Vàlvules de retenció de clapeta embridades 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de retenció de clapeta embridades i muntades en pericó de canalització soterrada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  
- Posició:  ± 30 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

9.2.21. Vàlvules de boia directes roscades 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de boia directes roscades muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió a la xarxa de subministrament  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La vàlvula ha de quedar muntada a l'interior de la paret del dipòsit a controlar amb la boca de sortida situada 
verticalment cap avall. 
No hi ha d'haver cap obstacle que impedeixi el lliure desplaçament vertical del flotador.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  
Ha de quedar en condicions de treball.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  
- Posició:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La connexió amb la canonada s'ha de segellar amb cinta d'estanquitat i la subjecció amb el dipòsit s'ha de 
fer amb junt de goma.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
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10. Amidaments i pressupost 
10.1. Amidaments 
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10.2. Pressupost 
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10.3. Quadre de preus número 1 
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10.4. Quadre de preus número 2 
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10.5. Pressupost d’execució per contracte 

 
 

 

Per tant, el pressupost d’execució per contracte ascendirà a la quantitat de: 

 

Vuitanta-cinc mil set-cents trenta-un euros amb seixanta-cinc cèntims 

(85.731,65 €.-) 

          Cabanelles, Novembre de 2.019 

          El Tècnic redactor 
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11. Plànols 
 

11.1. Situació i emplaçament 

Identificació i desenvolupament de la canonada 

11.2. Perfil longitudinal 

Proposta ampliació xarxa d’aigües del subsistema Vilademires 

11.3. Dipòsit auxiliar de reserva – Esquema hidràulic 

 

11.4. Detall de rases i accessoris tipus 
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