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PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D’ARMARIS PER 
A LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL 

MUNICIPI D’ESPONELLÀ 
AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ 

 
 
 
PROMOTOR 
 

El promotor és l’Ajuntament d’Esponellà, amb domicili Carrer de Pere Ordis, 7 “Cal 
Baró”, del municipi d’Esponellà, C.P. 17832, a la comarca del Pla de l’Estany. 

 
TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE 
 

 El tècnic autor és Isabel Granell Simeón, arquitecte, núm. Col·legiat 54.254-2 del 
COAC, amb qualitat d’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany, amb adreça electrònica: arquitecte@plaestany.cat 

 
ENCÀRREC 
 

Es redacta el present document segons l’encàrrec de l’Ajuntament d’Esponellà, als 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb registre d’entrada del Consell 
Comarcal  E2021009399 de 5 d’agost de 2021. 
 

 
EMPLAÇAMENT 
 

Els diferents emplaçaments dels diferents sistemes de recollida de RSU (armaris, 
bústies o penjadors) són: 

Veïnat de les Anglades (trencant amb la GI-554 pk.9,762) - Armaris 

Veïnat de Martís (trencant amb la GIP-5121 pk. 5,750) - Armaris 

Vilert (camí de Ca l’Abella) - Armaris 

Caselles (trencant amb la GI-554 pk.10,445) - Bústies 

Centenys (Carretera d’accés al nucli) – Bústies 

Baixada “Majokal” (trencant amb la GI-554 pk. 12,275) – Penjador 

Veïnat de Batllori (trencant amb la GI-554 pk. 11,680) – Penjador 

 

Les coordenades UTM 31N/ETRS89 dels l’emplaçaments són: 

Veïnat de les Anglades: E(x): 486.253  N(y): 4.668.953 

Veïnat de Martís:  E(x): 482.094 N(y): 4.668.880 

Vilert     E(x): 485.288 N(y): 4.668.953 

Caselles    E(x): 485.554 N(y): 4.669.035 
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Centenys    E(x): 482.234 N(y): 4.667.420 

Baixada “Majokal”   E(x): 483.815 N(y): 4.669.046 

Veïnat de Batllori   E(x): 484.399 N(y): 4.669.100 

 

 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

El planejament vigent de referència és el POUM d’Esponellà, que va ser aprovat 
definitivament el 15 de Març de 2007 i publicat al DOGC núm. 4.869 el 25 d’Abril de 2007. 
També li és d’aplicació les diferents modificacions i planejament derivat que es tronem 
aprovats definitivament i publicats.  

 

 

ANTECEDENTS 
 

Esponellà és un municipi situat al nord-est de la comarca del Pla de l'Estany. Té una 
extensió de 16’06 Km2 de superfície, i una població de 463 habitants. El principals nuclis del 
municipi son Esponellà, Vilert, Centenys, i també trobem els veïnats de les Anglades, Batllori, 
Borrell, Brunsó, Les Caselles i Martís. 

 
A nivell de la Comarca del Pla de l'Estany s'està licitant el nou contracte de recollida 

de residus. En el marc d’aquest nou contracte, prèviament s'ha realitzat un pla estratègic de 
recollida de residus, ha de permetre trobar el model òptim de recollida a la comarca que 
compleixi els següents objectius: 

 
- Assolir una recollida selectiva bruta mínim del 60% 
- Incrementar en quantitat i en qualitat les fraccions de recollida selectiva 
- Identificar els usuaris per poder establir sistemes de pagament per participació 
 
En el cas de nuclis rurals i disseminats es planteja un model de recollida a través 

d'armaris tancats on els habitatges puguin deixar els cubells identificats amb les diferents 
fraccions objecte de recollida, i als nuclis urbans es planteja una recollida porta a porta. 

 
D'aquesta manera es pretén individualitzar la recollida i eliminar de la via pública els 

contenidors de recollida, molt sovint objecte d'abocaments incontrolats i de l'anonimat per 
part dels veïns que fa que no s'obtingui els valors de recollida selectiva que serien 
desitjables.  

 
OBJECTE DEL PROJECTE - PROPOSTA 
 

Una vegada s’implanti el sistema de recollida de residus individualitzada, serà 
necessari que als nuclis i disseminats on no es possible realitzar la recollida porta a porta 
implanta un sistema alternatiu que permeti la recollida individualitzada. En aquest sentit 
s’aplicaran tres sistemes, sempre permetent la recollida individualitzada i ajustant-se a les 
característiques de cada zona: 

- Armaris amb pejadors per als cubells de les fraccions de RSU, amb clau que 
permeti l’ús per part dels veïns autoritzats. 

- Armaris tipus “bústia” per cada una de les fraccions, amb clau que permeti l’ús 
per part dels veïns autoritzats. 

- Pilars amb penjadors per als cubells de les fraccions de RSU. 



 

En número d’habitatges als que s’ha de donar servei condiciona les dimensions i el tipus de 
sistema. De forma resumida s’instal.larà: 

- Veïnat de les Anglades (trencant amb la GI-554 pk.9,762)  
o Habitatges: 17 
o Dimensions armari: 4360x740x1950 mm (3 móduls de 6 penjadors) 

- Veïnat de Martís (trencat amb la GIP-5121 pk. 5,750) 
o Habitatges: 32 
o Dimensions armari: 4360x1480x1950 mm (6 móduls de 6 penjadors) 

- Vilert (camí de Ca l’Abella) 
o Habitatges: 29 
o Dimensions armari: 3617x1480x1950 mm (5 móduls de 6 penjadors) 

- Caselles (trencant amb la GI-554 pk.10,445) 
o Habitatges: 13 
o Conjunt de 5 bústies de 3515x800x1750 mm 

- Centenys (Carretera d’accés al nucli) – Bústies 
o Habitatges: 21 
o Conjunt de 5 bústies de 3515x800x1750 mm 

- Baixada “Majokal” (trencant amb la GI-554 pk. 12,275) – Penjador 
- Veïnat de Batllori (trencant amb la GI-554 pk. 11,680) – Penjador 

 
El present projecte defineix constructivament els diferents elements a implantar que 

de forma no exhaustiva són: 
 
- Armaris amb penjadors: 

Armaris compostos amb perfils tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, 
´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt amb xapa plegada de 2 mm de gruix, 
portes 1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780. Conjunt amb acabat 
galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´. Amb pany de cop i clau amb barralleva, 
ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells. Fixats sobre 
solera de formigó existent. 
 

- Armaris tipus bústia: 
o Moviment de terres necessari per adequar la zona a implantar l’armari. 
o Formació de solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de 
camió, armada amb  malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.  

o Conjunt d'armaris, tipus ´´bústia´´, amb unes dimensions totals de 
3515x800x1750 mm. Format amb xapa de 2 mm de gruix, plegada, d'acer 
amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP 
segons UNE-EN 10025-5, amb 5 portes 1100x650 mm pels contenidors i 
5 portes 480x540 mm pels usuaris, panys amb clau mestrejada, ferratges 
i platines d'ancoratges. 

Aquest tipus armari permet instal.lar contenidors estàndar de 240 l al seu interior. 
 

- Penjador per a cubells de recollida selectiva: 
Pilar de 80x80x1500 mm, amb sis suports per a cubells, conjunt galvanitzat i lacat 
al forn. Muntat sobre dau  formigó. 

 

SUPERFÍCIES 

La superfície de cada un dels elements és de: 

- 3 móduls armari:  3,23 m² 



 

- 6 móduls armari:  6,45 m² 
- 5 móduls armari: 5,35 m² 
- 5 módusl bústies: 2,52 m² 

 
DECLARACIONS BÀSIQUES I RELACIÓ DE DISPOSICIONS LEGALS 

 
El projecte al que ens estem referint s’ha elaborat d’acord amb les disposicions legals 

d’obligat compliment i principalment: 
 

- Codi Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006). 
 
Les obres definides en la present memòria valorada compleixen amb la normativa vigent que 
li és d’aplicació i es considera que les obres contemplades constitueixen una obra completa. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

 

- PROGRAMA FUNCIONAL 
Les actuacions contemplades en el present projecte s’adapten a les necessitats definides 
pel promotor, a les pre-existències i als requeriments del nou sistema de recollida de RSU a 
implantar. Al implantar el nou sistema de recollida caldrà retirar els contenidors existent i 
adaptar-se el sistema de recollida de les diferents fraccions de residus. 

 
 

- CRITERIS GENERALS I ESTÈTICS 
Com a criteri general ha primat la funcionalitat i les necessitats manifestades pel promotor. 
Pel que fa a l’estètica, s’ha optat per uns volums senzills, i materials i colors que s’ajustin a 
l’entorn eminentment rural. En aquest sentit s’utilitzaran colors neutres com els grisos en el 
cas dels armaris i color òxid en el cas de les bústies. També s’ha optat per la mateixa 
tipologia que altres municipis de la comarca per tal d’unificar criteris, ja que recollida la 
recollida es realitza conjuntament. 

 
- CRITERIS CONSTRUCTIUS 
De forma no exhaustiva els criteris constructius de les diferents actuacions són: 
 

- Desmuntatges i enderrocs previs. 
 

- Neteja i esbrossada. 
 Excavació de la solera de fonamentació i pavimentació 
 Transport i deposició de terres a abocador autoritzat 

 
- Solera de formigó  

 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa de 20 cm de gruix 
 Transport Armadura amb # 20x20 cm de barres d’acer corrugat B-500-SD de 

6 mm de diàmetre. 
 

- Armaris: 
  Perfils tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i 

revestiment del conjunt amb xapa plegada de 2 mm de gruix, portes 
1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780.  

 Conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´ 
  



 

- Armaris tipus bústia: 
  Xapa de 2 mm de gruix, plegada, d'acer amb resistència millorada a la 

corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5. 
 

-  Penjadors: 
 Pilar de 80x80x1500 mm, amb sis suports per a cubells, conjunt galvanitzat i 

lacat al forn. 
 
 
PRESSUPOST 
  

El pressupost d’execució material de les obres especificades en el present projecte 
és de 31.597,94.-€ (trenta-un mil cinc-cents noranta-set euros amb noranta-quatre 
cèntims). 

 
El pressupost d’execució per contracte de les obres definides en el present projecte 

és de  45.497,88.-€ (quaranta-cinc mil quatre-cents noranta-set euros amb vuitanta-vuit 
cèntims). 
 
 
PROGRAMA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

Considerant un nombre mitjà de tres treballadors es preveu que l’obra tindrà una 
durada de quatre (4) setmanes. 
 

 

CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 
 

D’acord amb la disposició addicional sisena del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de 
novembre, no serà exigible la classificació del contractista en aquest contracte, donat que el 
pressupost és inferior a 350.000,00 €. 
 
 
COMPLIMENT DEL CTE 
 

Es considera que per les característiques de l’obra està exclosa d’aplicació del CTE 
segons el seu article 2 - Àmbit d’aplicació on diu: 

(...) 
 “2. El CTE s’aplicarà a  les obres d’edificació de nova construcció, excepte a aquelles 
construccions de senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva, que no tinguin caràcter 
residencial o públic, ja sigui de forma eventual o permanent, que es desenvolupin en una sola 
planta i no afectin a la seguretat de les persones.” 
“3. Igualment, el CTE s’aplicarà a les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació 
que es realitzin en edificis existents, sempre i quan les obres siguin compatibles amb la 
naturalesa de la intervenció  i, en el seu cas, amb el grau de protecció que puguin tenir els 
edificis afectats. (...) 
“4. A tal afecte, s’entendran per obres de rehabilitació aquelles que tinguin per objecte 
actuacions que tinguin per objectiu algun dels següents resultats: 
a) l’adequació estructural, considerant com a tal les obres que proporcionin a l’edifici 

condicions de seguretat constructiva, de forma que es pugui garantir la seva estabilitat i 
resistència mecànica; 

b) l’adequació funcional, entenent com a tal la realització de les obres que proporcionin a 
l’edifici millores condicions respecte dels requisits bàsics als que es refereix el CTE. Es 
consideren, en tot cas, obres d’adequació funcional dels edificis, les actuacions que 
tinguin per objectiu la supressió de barreres i la promoció de l’accessibilitat, conforme a 
la normativa vigent; 



 

c) la remodelació d’un edifici amb habitatges que tingui per objectiu modificar la superfície 
destinada a habitatge o modificar el número d’aquests, o la remodelació d’un edifici sense 
habitatges que tingui per objectiu crear-los. 

(...) 

 
En el cas que ens ocupa es considera que es tracta d’una construcció d’escassa 

entitat constructiva i senzillesa tècnica, i no està destinada a un ús residencial o públic, ni de 
forma eventual ni permanent. En aquest sentit, tot i no ser d’aplicació, el CTE s’utilitzarà com 
a normativa tècnica de referència, així com la normativa sectorial d’aplicació. 

 
 
 
 
 

Isabel Granell Simeón 
Arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
Signa digitalment 
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PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D´ARMARIS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RSU
DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL MUNICIPI D´ESPONELLÀ
ST-E1729P-B-ES
SETEMBRE 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 23,07000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,07000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,07000 €

A0D-0007 h Manobre 21,70000 €

A0E-000A h Manobre especialista 22,44000 €

A0F-000B h Oficial 1a 25,99000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 25,99000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 25,99000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,99000 €



PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D´ARMARIS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RSU
DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL MUNICIPI D´ESPONELLÀ
ST-E1729P-B-ES
SETEMBRE 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,46000 €

C152-003B h Camió grua 45,65000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 33,03000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 2,88000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,32000 €



PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D´ARMARIS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RSU
DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL MUNICIPI D´ESPONELLÀ
ST-E1729P-B-ES
SETEMBRE 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,54000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,37000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,46000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

89,53000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,36000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,70000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 255,22000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,47000 €

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,00000 €

BQ22-PENJ u Penjador per a cubells de recollida selectiva. Compost per un pilar de 80x80x1500 mm, amb sis
suports per a cubells, conjunt galvanitzat i lacat al forn.

40,50000 €

BQC0-ARM1 u Conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de 4360x740x1950 mm. Compostos amb perfils
tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt amb
xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 3 portes 1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780,
segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´. S'inclouen
panys de cop i clau mestrejada, amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de
suports per a cubells (18 ut).

4.525,38000 €

BQC0-ARM2 u Conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de 4360x1480x1950 mm. Compostos amb perfils
tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt i
divisió central amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 6 portes 1400x1780 mm amb 2 batents
de 700x1780, segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn color
´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i clau mestrejada, amb barralleva, ferratges, platines
d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells (36 ut).

8.393,39000 €

BQC0-ARM3 u Conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de 3617x1480x1950 mm. Compostos amb perfils
tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt i
divisions centrals amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 5 portes 1400x1780 mm amb 2
batents de 700x1780, segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn
color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i clau mestrejada, amb barralleva, ferratges, platines
d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells (30 ut).

7.007,18000 €

BQC0-BUST u Conjunt d'armaris, tipus ´´bústia´´, amb unes dimensions totals de 3515x800x1750 mm.
Compostos amb xapa de 2 mm de gruix, plegada, d'acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, amb 5 portes 1100x650 mm pels
contenidors i 5 portes 480x540 mm pels usuaris de, segons esquema projecte. S'inclouen panys
amb clau mestrejada, ferratges i platines d'ancoratges.

2.849,27000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 77,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 22,44000 = 20,19600

Subtotal: 20,19600 20,19600

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,88000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,46000 = 11,34900

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,37000 = 28,47350

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,55000 = 15,53250

Subtotal: 55,63220 55,63220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20196

COST DIRECTE 77,32616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,32616
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IMP00001P-1 PA Partida alçada a justificar per a treballs imprevistos,
apareguts durant les obres.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 943,39623
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 56,60377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

P2145-4RSXP-2 m Arrencada tanca de llistons de fusta de fins a 200 cm
d'alçària, amb mitjans manuals, càrrega manual
sobre camió o contenidor amb transport i gestió de
residus.

Rend.: 1,000 7,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 6,51000 6,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09765

COST DIRECTE 6,60765
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,00411

P2214-AYNXP-3 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), en punts dispersos, realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 46,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,500 /R x 87,46000 = 43,73000

Subtotal: 43,73000 43,73000

COST DIRECTE 43,73000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,62380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,35380

P2R5-DT0MP-4 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 13,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,381 /R x 33,03000 = 12,58443

Subtotal: 12,58443 12,58443



PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D´ARMARIS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RSU
DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL MUNICIPI D´ESPONELLÀ
ST-E1729P-B-ES
SETEMBRE 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,58443
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,75507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,33950

P2RA-EU3WP-5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 8,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48000

P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de
fonaments

Rend.: 1,000 28,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 /R x 23,07000 = 11,53500

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 25,99000 = 11,69550

Subtotal: 23,23050 23,23050

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,47000 = 0,07410

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 255,22000 = 0,48492

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,2996      x 0,34000 = 2,48186

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414

Subtotal: 3,24502 3,24502

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34846

COST DIRECTE 26,82398
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,60944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,43342
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P93M-3G0B m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
20 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 28,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 21,70000 = 5,20800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 25,99000 = 2,85890

Subtotal: 8,06690 8,06690

Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,206      x 89,53000 = 18,44318

Subtotal: 18,44318 18,44318

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12100

COST DIRECTE 26,63108
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,59787

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,22895

P93M-TOTXP-6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
20 cm, abocat des de camió, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080. S'inclou encofrats necessaris amb taulons de
fusta, vibrat i cuarat de la massa de formigó, acabat
de la superfície amb remolinat manual, mitjans
auxiliars i demés elements per deixar la partida
acabada.

Rend.: 1,000 37,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9Z3-DP56 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,000      x 3,15796 = 3,15796

P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de
fonaments

0,200      x 26,82398 = 5,36480

P93M-3G0B m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
20 cm, abocat des de camió

1,000      x 26,63108 = 26,63108

Subtotal: 35,15384 35,15384

COST DIRECTE 35,15384
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,10923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,26307
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P9Z3-DP56 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 23,07000 = 0,50754

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 25,99000 = 0,57178

Subtotal: 1,07932 1,07932

Materials

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 1,70000 = 2,04000

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,22000 = 0,02245

Subtotal: 2,06245 2,06245

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01619

COST DIRECTE 3,15796
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34744

PQ22-PENJP-7 u Subministrament i muntatge de penjador per a cubells
de recollida selectiva. Compost per un pilar de
80x80x1500 mm, amb sis suports per a cubells,
conjunt galvanitzat i lacat al forn. S'inclou formació de
dau formigó.

Rend.: 1,000 80,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 21,70000 = 16,27500

Subtotal: 26,67100 26,67100

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,32000 = 2,49000

Subtotal: 2,49000 2,49000

Materials

BQ22-PENJ u Penjador per a cubells de recollida selectiva.
Compost per un pilar de 80x80x1500 mm, amb sis
suports per a cubells, conjunt galvanitzat i lacat al
forn.

1,000      x 40,50000 = 40,50000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792      x 77,32616 = 6,12423

Subtotal: 46,62423 46,62423
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40007

COST DIRECTE 76,18530
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,57112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,75641

PQC0-ARM1P-8 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de
conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de
4360x740x1950 mm. Compostos amb perfils tubulars
de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´
50x40/80x2, i revestiment del conjunt amb xapa
plegada de 2 mm de gruix, amb 3 portes 1400x1780
mm amb 2 batents de 700x1780, segons esquema
projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn
color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i clau amb
barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i conjunt
de suports per a cubells (18 ut), mitjans auxiliars i
d'elevació, petit material, fixacions i demés elements
per deixar la partida acabada.

Rend.: 1,000 5.106,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 23,07000 = 92,28000

A0F-000B h Oficial 1a 4,000 /R x 25,99000 = 103,96000

Subtotal: 196,24000 196,24000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 2,000 /R x 45,65000 = 91,30000

Subtotal: 91,30000 91,30000

Materials

BQC0-ARM1 u Conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de
4360x740x1950 mm. Compostos amb perfils tubulars
de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´
50x40/80x2, i revestiment del conjunt amb xapa
plegada de 2 mm de gruix, amb 3 portes 1400x1780
mm amb 2 batents de 700x1780, segons esquema
projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn
color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i clau
mestrejada, amb barralleva, ferratges, platines
d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells (18 ut).

1,000      x 4.525,38000 = 4.525,38000

Subtotal: 4.525,38000 4.525,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,90600

COST DIRECTE 4.817,82600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 289,06956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.106,89556

PQC0-ARM2P-9 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de
conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de
4360x1480x1950 mm. Compostos amb perfils
tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´
50x40/80x2, i revestiment del conjunt i divisió central
amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 6 portes
1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780, segons
esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i
lacat al forn color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i

Rend.: 1,000 9.516,98 €
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clau amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i
conjunt de suports per a cubells (36 ut), mitjans
auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i demés
elements per deixar la partida acabada.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 23,07000 = 184,56000

A0F-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 25,99000 = 207,92000

Subtotal: 392,48000 392,48000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 4,000 /R x 45,65000 = 182,60000

Subtotal: 182,60000 182,60000

Materials

BQC0-ARM2 u Conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de
4360x1480x1950 mm. Compostos amb perfils
tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´
50x40/80x2, i revestiment del conjunt i divisió central
amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 6 portes
1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780, segons
esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i
lacat al forn color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i
clau mestrejada, amb barralleva, ferratges, platines
d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells (36 ut).

1,000      x 8.393,39000 = 8.393,39000

Subtotal: 8.393,39000 8.393,39000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 9,81200

COST DIRECTE 8.978,28200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 538,69692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.516,97892

PQC0-ARM3P-10 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de
conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de
3617x1480x1950 mm. Compostos amb perfils
tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´
50x40/80x2, i revestiment del conjunt i divisions
centrals amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 5
portes 1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780,
segons esquema projecte, conjunt amb acabat
galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´. S'inclouen
panys de cop i clau amb barralleva, ferratges, platines
d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells (36
ut), mitjans auxiliars i d'elevació, petit material,
fixacions i demés elements per deixar la partida
acabada.

Rend.: 1,000 7.970,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPH h Ajudant muntador 7,000 /R x 23,07000 = 161,49000

A0F-000B h Oficial 1a 7,000 /R x 25,99000 = 181,93000

Subtotal: 343,42000 343,42000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 3,500 /R x 45,65000 = 159,77500

Subtotal: 159,77500 159,77500

Materials

BQC0-ARM3 u Conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de
3617x1480x1950 mm. Compostos amb perfils
tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´
50x40/80x2, i revestiment del conjunt i divisions
centrals amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 5
portes 1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780,
segons esquema projecte, conjunt amb acabat
galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´. S'inclouen
panys de cop i clau mestrejada, amb barralleva,
ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de suports
per a cubells (30 ut).

1,000      x 7.007,18000 = 7.007,18000

Subtotal: 7.007,18000 7.007,18000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,58550

COST DIRECTE 7.518,96050
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 451,13763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.970,09813

PQC0-BUSTP-11 u Submistrament i muntatge conjunt d'armaris, tipus
´´bústia´´, amb unes dimensions totals de
3515x800x1750 mm. Compostos amb xapa de 2 mm
de gruix, plegada, d'acer amb resistència millorada a
la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, amb 5 portes 1100x650 mm pels
contenidors i 5 portes 480x540 mm pels usuaris de,
segons esquema projecte. S'inclouen panys amb clau
mestrejada, ferratges i platines d'ancoratges., mitjans
auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i demés
elements per deixar la partida acabada.

Rend.: 1,000 3.330,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 23,07000 = 92,28000

A0F-000B h Oficial 1a 4,000 /R x 25,99000 = 103,96000

Subtotal: 196,24000 196,24000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 2,000 /R x 45,65000 = 91,30000

Subtotal: 91,30000 91,30000

Materials

BQC0-BUST u Conjunt d'armaris, tipus ´´bústia´´, amb unes
dimensions totals de 3515x800x1750 mm.
Compostos amb xapa de 2 mm de gruix, plegada,
d'acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, amb 5 portes 1100x650 mm pels
contenidors i 5 portes 480x540 mm pels usuaris de,

1,000      x 2.849,27000 = 2.849,27000
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segons esquema projecte. S'inclouen panys amb clau
mestrejada, ferratges i platines d'ancoratges.

Subtotal: 2.849,27000 2.849,27000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,90600

COST DIRECTE 3.141,71600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 188,50296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.330,21896

SS000001P-12 PA Partida alçada a justificar per a elements de seguretat
i salut segons normativa vigent

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 471,69811
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,30189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX 2 
LLISTAT DEL CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS 

 
Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 
de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució 
de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment 
obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva 
finalitat, pot en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els 
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i 
ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del 
qual haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a 
satisfer-les puntualment en el moment en què se’n produeixi l’acreditament. 
 



 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de 30 dies des del moment en què es van encarregar. A tal 
efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb 
les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels 
laboratoris i d’altres persones contractades a aquest efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la 
qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la 
seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 
Facultativa. 
 
 
AIGUA PER PASTAR 
 
L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 
complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons 
que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides 
en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es justificarà 
especialment que no perjudica les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, 
segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris 
d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 
Determinació del pH (UNE 7234/71) 
Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 
Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
 
 



 

ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
 
L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 
28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. És a dir: 
Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 
Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, 
fisicomecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 
És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i 
contaminació, i hauran de mantenir les seves característiques granulomètriques fins a la 
incorporació a la mescla. 
Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament 
que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i on hi figuraran, com a mínim, les dades 
especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 
 
Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en 
l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé es justificarà 
explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg 
termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 
 
En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables 
ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 
Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 



 

Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 
28.3.1) 
Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 
 
CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la 
“Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a 
l’article 26 de l’EHE. És a dir: 
 
Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 
 
No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 
Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 
indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 
 
Operatius: 
 
Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons 
l’article 26.2 de l’EHE. 
 
Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions 
de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 
En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de 
començar els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, 
es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 
(art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per a 
la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada 
tres mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, 
principi i final d’adormiment, resistència a la compressió i estabilitat de volum. 
 
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de 
recepció es podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons que s’indica 



 

als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant 
comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions 
trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 
d’identificació del ciment juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, 
art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 
 
Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 81.1.2 de 
l’EHE i 10.c de la RC-97. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els 
criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el 
segon parèntesi: 
 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
Alúmina (UNE 80217/91) 
Àlcalis (UNE 80217/91) 
Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
Pes específic (UNE 80103/86) 
Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
Humitat (UNE 80220/85) 
Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
Titani (UNE 80228/88 EX) 
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 
80303/96) 
Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
 
 
ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 
superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 
 
Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 
components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 



 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a l’article 
29.1 de l’EHE. 
 
Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a 
l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 
Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada 
additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 
81.4 de l’EHE. 
 
Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que 
puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 
de l’EHE. 
 
Operatius: 
 
En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons 
que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 
Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
Determinació del pH (UNE 83227/86) 
Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan 
segons la UNE 480-1/98. 
 
 
ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 
l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 
 



 

Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 
 
En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus 
CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 35% 
i la de fum de sílice el 10% del pes del ciment. 
 
Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 
carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 
qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 
29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que 
el previst per executar l’obra. 
 
Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 
determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, 
i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició 
no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió 
de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, 
segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 
81.4 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els 
criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de 
cendres volants o fum de sílice: 
 
Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Finor (UNE EN 451-2/95) 
Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
Expansió (UNE EN 196-3/96) 
Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
 
 
 
 
 
 



 

 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions 
indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
 
Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 
 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 
En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol classe 
específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar 
el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de 
ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta 
comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 
EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 
85.3. de l’EHE.  
 
Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó 
resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de 
l’EHE i en el plec de condicions, segons que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest 
s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament per la direcció d’obra 
(EHE, art. 69.3). 
 
Operatius: 
 
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 
de l’EHE. 
 
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de 
divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió 
a 7 i 28 dies. 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
(d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 



 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 
Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
 
 
FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà 
les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir (veure EHE, 
art. 69.2.8): 
 
Element a construir: 
 
Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
 
Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 
 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 
 
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
 



 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades 
en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 
 
Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 
reconegut oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 
 
Operatius:  
 
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 
de l’EHE. 
 
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de 
divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió 
a 7 i 28 dies. 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
(d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 
En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels 
components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 
 
Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 
375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 
Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
 
 
RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 
l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols: És a dir: 
 



 

Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 
 
No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
Nivell de control (EHE, art. 90): 
 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte. 
 
En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment o un 
certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat 
de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 
 
Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, 
fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE 
(EHE, art. 31.5.2). 
 
En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus 
d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 
Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, 
amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 
de l’EHE. 
 
En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 
90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les 
variacions consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que 
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 
 
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries 
per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país 
d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 
 
Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, 
mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - desdoblec 
segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 
 
En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 
90.4 de l’EHE. 
 
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 
 



 

En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs 
per cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus 
soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs 
de comprovació. 
 
En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat 
CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en 
les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 
Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 
Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
 
 
ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en 
la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
“Norma Básica de la Edificación. Estructuras de acero en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 
 
Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 
 
Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 
 
Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte 
tècnic): 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 
 



 

Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a l’article 
2.1.5.1 de la NBE-EA-95. 
 
Operatius: 
 
Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 2.1.6.2 
de la NBE-EA-95. 
 
Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica 
a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 
Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que s’indica 
a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes 
referenciades entre parèntesi: 
 
Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Doblec sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-
EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de nitrogen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 
 
 
 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris 
indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de fábrica de ladrillo” (NBE-
FL-90) i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 
 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es demani, 
indicació expressa en aquest sentit 
 
La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 
identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 



 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 
 
Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del 
fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 
 
Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i 
tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-
88. 
 
Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i 
tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
Operatius: 
 
Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons 
l’apartat 6.4 de la RL-88. 
 
Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-
88. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 
Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
 
 
SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de l’obra 
tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost 
i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i “Instrucción de 
Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 
 
Per les biguetes: 
Tipus (armada, pretesada, ...): 
Forma (semibigueta, ...): 
Cantell: 
Llum màxima: 
Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): 
Material (ceràmic, morter de ciment ...): 



 

Pel conjunt del sistema: 
Intereix: 
Distintiu de qualitat: 
 
Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 
 
Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 
10.1 de l’EF-96. 
 
Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 
garanteixi les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a 
l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre té un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
 
Operatius: 
 
Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons 
l’article 9.1 de l’EF-96. 
 
Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
 
Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’ús del 
sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
 
Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització 
conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris 
referenciats entre parèntesis: 
 
Per les biguetes: 
Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
Armadura transversal (EHE, art. 44) 
Formigó (EHE, art. 30) 
Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 
 
Per les peces d’entrebigat: 
Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 
 
 



 

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
El material que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir: (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 
 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila expandida, 
perlita, escuma de poliuretà, suro ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 
 
Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o la que defineixi 
l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 
projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 
toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
 
Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 
de la NBE-CT-79. 
 
Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la 
garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 
recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica 
a l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
 
Operatius: 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 
Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
 
 
 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 



 

 
El material que s’utilitzarà com a aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas 
en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 
 
Tipus de material (mantes, plafons...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 
 
Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o la que defineixi 
l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 
projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 
toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
 
Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetatge, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 
de la NBE-CA-88. 
 
Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la 
garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 
recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica 
en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 
 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs 
d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la 
NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 
 
Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots 
els assaigs. 
 
Operatius: 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 
Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
 



 

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones de 
protección contra incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). És a dir: (veure art. 13 de la NBE-
CPI-96) 
 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 
projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 
Es controlarà que el fabricant o importador garanteix les característiques requerides per al 
compliment de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs 
necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat 
inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 17.3.4). 
 
Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva 
fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats 
en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ 
coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la classe de reacció al foc, M, segons que s’indica a 
l’article 17.2.2 de la NBE-CPI-96. 
 
Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els 
assaigs. 
 
Operatius: 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 
Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
 
 
 
 
POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 



 

 
 
El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà 
les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols, d’acord amb els criteris indicats a la Norma Reglamentària d’Edificació sobre 
aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones térmicas en 
los edificios” (NBE-CT-79). És a dir: 
 
Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 
 
Divisió en unitats d’inspecció (veure ordre de 29/07/94 o la que defineixi l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Tipus i classe de material (manta, plafó...; fibra de vidre, llana de roca...): 
 
Documentals: 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el 
projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de poliuretans 
in situ (aplicadors) i que serà la següent: 
 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 
Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel 
fabricant. 
Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls 
(assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han 
complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 
Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel 
fabricant. 
Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat 
pel fabricant. 
Certificat de control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han 
complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 
Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel 
fabricant. 
Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls 
(assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on 
també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten 
enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per 
l’aplicador. 



 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 
Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel 
fabricant. 
Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat 
pel fabricant. 
Certificat del control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on 
també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten 
enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per 
l’aplicador. 
 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 
Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de 
compliment obligat, en laboratori homologat, segons que s’indica als articles 1.5 i 2.5 de l’ordre 
de 29/7/94. 
 
Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als articles 
1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i segons les 
indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94: 
 
Densitat (UNE 53215/91) 
Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 
Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
Classificació del comportament de reacció davant del foc (UNE 23727/81) 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
 
 
 

 
Isabel Granell Simeón 
Arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
Signa digitalment 
 
 



 

ANNEX 3: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

  



DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3
) (tones/m

3
) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 2,0 0

grava i sorra solta 0,00 1,7 0

argiles 3,12 2,1 7

terra vegetal 0,00 1,7 0

pedraplé 0,00 1,8 0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

altres 0,00 1,0 0

3 m
3

6,552 t 4 m
3

si no si

   Superfície construïda 17,55 m
2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,086 1,507 0,090 1,572

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 0,643 0,041 0,714

formigó 170101 0,036 0,640 0,026 0,457

petris barrejats 170107 0,008 0,138 0,012 0,207

guixos 170802 0,004 0,069 0,010 0,171

altres 0,001 0,018 0,001 0,023

   embalatges 0,004 0,075 0,029 0,501

fustes 170201 0,001 0,021 0,005 0,079

plàstics 170203 0,002 0,028 0,010 0,182

paper i cartró 170904 0,001 0,015 0,012 0,208

metalls 170407 0,001 0,011 0,002 0,032

0,090 1,58 t 0,118 m
3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 0,23 m
3

m
3

m
3

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

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 

0

0

0

reutilització

altra obra

   Residus de construcció totals 

fonaments/estructura   

 abocador

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls 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

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m
3

0,03

2,07

tancaments   acabats 

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

NUCLIS I DESSIMINATS DEL MUNICIPI

ESPONELLÀ

ST-E1729P-B-ES ARMARIS RECOLLIDA RSU

PLA DE L'ESTANY

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

4

    Pes 

0

0

    Volum aparent    Densitat real

0

0,73

0,010,05 0,04

0,08

0,01

0,07

0,01

m
3

0,03

0,06

0,39

0,07

0,13

0,15

0,17

0,970,87

0,010,01

1
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si

si

-

-

-

-

si

si

si

-

-

-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m
3
  (+20%)

terra vegetal 0

graves/ sorres/ pedraplé 0

argiles 3,744

altres 0

terres contaminades 0

Total 3,744

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,64

Maons, teules i ceràmics 40 0,64

Metalls 2 0,01

Fusta 1 0,02

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,03

Paper i cartró 0,5 0,01

Especials* inapreciable inapreciable

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

tipus de residu

no especial

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

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

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

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

4.-

MINIMITZACIÓ

gestió dins obra

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats de ...

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

5.-

6.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

Reutilizació

0,00 0,00

no

no especial

no

4.-

inert

R.D. 105/2008

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

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

5.-

minimització

no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix  per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-

ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3,74

cal separar 

0,00

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

no

no

0,00 3,74 0,00

no especial

inert

si

no
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 Per portar a l'abocador



si

-si

si

tipus de residu

Barrejats inerts / terres

Runa 

Runa 

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 al abocador : 15 Km 4,00

       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00

       Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 1

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00

Construcció  m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 0,62

Maons, teules i ceràmics 0,96

Petris barrejats 0,28

Metalls 0,04

Fusta 0,11

Vidres inapreciable

Plàstics 0,25

Paper i cartró 0,28

Guixos i altres no especials 0,26

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m
3

tones

euros

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

2,07

1,58El pes dels residus és de :

194,55

El volum de residus aparent és de :

TEICON, SL

codi del gestor

Ctra Pujals SN 17834 Porqueres

Pedrera. 17481 St. Julià de Ramis

E-1167.10

-

- 100

-

9,26

1.330,15

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Ctra. C-66 pk.56 17850 St. Ferriol E-1158.10

PRESSUPOST

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

Salvador Serra. SA

 Instal·lacions de valorització

pressupost

-

200

100,00

100

0,00 230,15

-

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

Compactadores

Matxucadora de petris

1.000,00

Casetes d'emmagatzematge

- 100

100

-

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

gestor

-

gestió fora obra

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

-

-

--

1,60

0,00

0,00

-

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

0,64

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

runa brutaruna neta

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

E-642.99

adreça

S. A. Montaspre SL

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

Obra nova

100

0,00

-

Transport                                                                

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

El pressupost de la gestió de residus és de :

-

100

-100
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

-

4,19

-

1.000,00 100,00

14,47

- 0,00-

-



-

-

1

unitats - -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-

Obra nova

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,

separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

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

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

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

documentació gràfica

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes

d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

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

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L
 
.Apte per residus especials

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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Contenidor 9 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

plec de condicions
5
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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 pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

tècniques

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.



Total excavació 6,55 tones tones

Total construcció 1,58 tones % tones

   Càlcul de la fiança

Residus de excavació * 34,72 tones 11 euros

Residus de construcció * 2,16 tones 11 euros

tones

euros

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

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:

Obra nova

L'Ajuntament 

d'/de

ESPONELLÀ

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 

de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà 

i les noves dades es faran arribar a :

0,00

1,58

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

0,00

fiança

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 

reducció per 

minimització

Previsió final del Estudi

381,92

Total fiança 502,12

37PES TOTAL DELS RESIDUS

120,20euros/ tona
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PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D’ARMARIS PER 
A LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL 

MUNICIPI D’ESPONELLÀ 
AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ 

 

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

Aspectes generals:  

 
Ley de ordenación de la edificación, LOE  

Ley 38/1999 de 5 de novembre. (BOE nº266 6/11/1999).  

 

Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006)  –  I  les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB -HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019)  
RD 1371/2007 de 19 d’octubre (BOE 23/10/2007) –  I  les seves modificacions posteriors.  
RD 173/2010 de 19 de febrer (BOE 11/03/2010)  
 
Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  
Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE núm. 153,27/06/2013  –  I  les seves modificacions 
posteriors.  
 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i  d’eco eficiència en els edificis.  
Decret 21/2006  de 14 de febrer ; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 
16/02/2006) i les seves modificacions posteriors.  
 
Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, 
mitjançant les inspeccions tècniques i el l l ibre de l'edifici  
Decret 67/2015, de 5 de maig (DOGC 7/05/20015)  
 
Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.  
Decret 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/ 2/85) 
 
RD sobre el visado col·legial obligatorio.  
RD 1000/2010 de 5 de agosto (BOE 6/08/2010)  
 
Arquitectura  
Llei 12/2017, de 06 de juliol ;  Departament de la Presidència (DOGC nº 7411, 13/07/2017)  
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques.  
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de  1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 
30/11/1988) 
 
Protecció i ordenació del litoral.  
Llei 8/2020, del 30 de juliol. Departament de la Presidència (Al DOGC núm.8192 de data 
03/08/2020) 
 
 

Urbanisme:  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567&tn=1&p=20150715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6938&tn=6&p=20151031
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/02/14/21
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=692917
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-418
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-12618&p=20100806&tn=2
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2017/07/06/12
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/07/30/8


 

 
Text refós de la l lei d’urbanisme  

Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions 

posteriors:  

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat 

pel DL 1/2010.  

Llei 8/2020, del 30 de juliol,  de protecció i ordenació del l itoral.  

Reglament de la l lei d’urbanisme  

Decret 305/2006, de 18 de juliol,  (DOGC nº4682, 24/07/2006) i les seves 

modificacions.  

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.  

DECRET 64/2014, de 13 de maig (DOGC nº 6623, 15/05/2014) i  les seves modificacions 

posteriors.  

 

Ordenances municipals  

 

Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibil idad y no discriminación para el acceso y utilización de  los espacios públicos 

urbanizados 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero (BOE nº61, 11/03/2010)  

 

Control de qualitat (edificació no pública):  
 
Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) –  I  les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB -HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019)  
 
Instrucció Tècnica per la realització del control de producció dels formigons fabricats a 
central.  
RD 163/2019, de 22 de març; Ministerio de Presidencia  (BOE nº86, 10/04/2019)  
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC -16)  
RD 256/2016, de 10 de juny ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 153, 25/06/2016)  
 
Control de qualitat de l'edificació.  
Decret 375/1988, de 01 de desembre  (DOGC nº 1086, 28/12/1988) 
 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre de 12 de juliol 1996 ; Departament de Política Territo rial i  Obres Públiques (DOGC nº  
2267, 11/10/1996) 
 

Seguretat i salut:  

 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves 
modificacions posteriors.  
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos 
laborals.  
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci ón de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2010/08/03/1
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/07/18/305
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2014/05/13/64
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4057
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515&p=20191227&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-5332
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-6167
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1267960&versionState=02&language=ca_ES&documentId=55061&mode=single
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=132077&action=fitxa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&tn=1&p=20141229


 

 
Disposicions mínimes de seguretat i  salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997)  
 
Reglament dels Serveis de Prevenció.  
RD 39/1997, de 17 de gener  ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 
31/01/1997) i les seves modificacions posteriors.  
 
Reial Decret 604/2006 ,  de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i  el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s 'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció.  
RD 604/2006, de 19 de maig . (BOE Nº 127, de 29/5/2006)  
 

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball,  per la qual 
s' inscriu en el registre i publica el VI Conveni Col·lectiu General del Sector de la 
Construcció .  
Resolución de 21 de septiembre de 2017  (BOE nº232, de 26/09/2017) 
 

Text refós de la l lei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.   
RD 5/2000, de 4 de agosto  (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I  les seves modificacions 
posteriors.  
 

Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
Ley 32/2006, de 18 d’octubre  ;  Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves 
modificacions posteriors.  
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
 
ORDRE sobre requisits i  dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de 
represa d’activitats en el centre de treball.  
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d’abril  (BOE nº106, 1/5/2010) 
 
S'aprova el model de Llibre d'inci dències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998)  
 
Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i  Seguretat Social  
Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 
02/12/2008) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i  salut en els llocs de treball.  
RD 486/1997 de 14 d’abril ,  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 
23/04/1997) I les seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i  salut en el treball.  
RD 485/1997 de 14 d’abril ,  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 
23/04/1997). I  les seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i  salut relatives a la utilització pels treballadors de 
equips de protecció individual.  
RD 773/1997 de 30 de maig , Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997)  
 
Disposicions mínimes de seguretat i  salut per  a la util ització dels treballadors dels equips 
de treball.  
RD 1215/1997 de 18 de juliol,  Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997)  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614&tn=1&p=20100323
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9379
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10951
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&tn=1&p=20210127
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-18205&tn=1&p=20091223
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-6871
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=169634&language=ca_ES&titleWords=Ordre%2C%2520de%252012%2520de%2520gener%2520de%25201998&mode=single
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-19436
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669&tn=1&p=20041113
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668&tn=1&p=20150704
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&tn=1&p=20041113


 

RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la util ització pels treballadors dels equips de treball en 
matèria de treballs en alçada.  
 
Protecció de salut i  seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions 
mecàniques.  
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 
05/11/2005). I  les seves modificacions posteriors.  
 
Protecció de la salut i  la seguret at dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l ’exposició al soroll.   
RD 286/2006, de 10 de març  ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006)  
 
Disposicions mínimes de seguretat i  salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant.  
RD 386/2006, de 31  de març;  Ministerio de la Presidencia  (BOE nº 86, 11/04/2006)  
 
Instrucció tècnica complementària MIE -AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció referent a grues torre  per a obra. 
RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I  
les seves modificacions posteriors.  
 
Instrucció tècnica complementària MIE -AEM-4 del reglament d’aparells d’elevació i  
manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 
RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I  
les seves modificacions posteriors.  
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadore s 
frente al riesgo eléctrico.  
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001)  
 
Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines.  
RD 1644/2008 de 10 d’octubre;  Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). 
Modificat pel RD 494/2012.  
 
Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en  el procés de 
contractació en el sector de la construcció  
DECRET 102/2008, de 6 de maig,;  Departament de Treball (  DOGC núm. 5127 -08/05/2008) 
 
Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat.  
Ordre de 31 d’agost de 1997 ;  Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 
18/09/1987) 
 
S’estableix  un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques.  
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 
30/11/1988) 
amiant 

Gestió de residus i enderrocs:  

 
Operacions de valorització i eliminació i la ll ista europea sobre residus.  
Orden MAM/304/2002, de 08 de febrer  ;  Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 
19/02/2002) 
 
Regula l'adopció de criteris ambientals i  d'ecoeficiència en els edificis.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-18262&p=20090326&tn=6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-4414&tn=1&p=20060311
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6474&tn=1&p=20060411
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14326
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14326
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-11881
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-16387
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=505977
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D 21/2006, de 14 de febrer ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)  
 
Se regula la producción y gestión de  los residuos de construcción y demolición.  
RD 105/2008, de 1 de febrero; Ministerio de Presidencia (BOE núm 38 13/02/2008)  
 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
DL 1/2009, de 21 de juliol  ;  Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I 
les seves modificacions posteriors.  
 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la constru cció 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.  
D 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 
06/07/2010) 
 
Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22/2011, de 28 de juliol ;  Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011). I  les seves 
modificacions posteriors.  
 
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones 
productores i gestores de residus de Catalunya.  
D 197/2016, de 23 de febrer ; Departament de Territori i  Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 
25/02/2016) 
 
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya  [Entra en vigor el 
19/01/2018] 
D 152/2017 de 17 d’octubre ;  Departament de Territori i  Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 
19/10/2017) 
 
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)  
RD 210/2018, de 6 d’abril ;  Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimientació i Medi Ambient 
(DOGC Num. 7599, 16/04/2018. BOE nº92, 16/04/2018). Modificat per la Resolució 
TES/3137/2020, de 27 de novembre.  
 
 

Normativa especifica segons els tipus de treball:  
 
En aquesta secció cal eliminar tots el apartats que no siguin d’aplicació al vostre treball.   
 

Reforma d’habitatge (Reforma interior, no estructural):  
 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i cèdula d’habitabilitat.  
Decret 141/2012, de 30 d'octubre . Departament de Territori i  Sostenibil itat (DOGC 
2/11/2012) 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006, de 17 de març . Ministerio de Vivienda (BOE 28/03/2006) –  I  les seves 
modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB -HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre. Ministerio de Fomento (BOE 311 de 27/12/2019)  
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i  d’eco eficiència en els edificis.  
Decret 21/2006  de 14 de febrer ; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 
16/02/2006)  
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Modificat pel Decret 111/2009 de 14 juliol,  del Departament de la Presidència (DOGC nº 
5422, 16/07/2009) (Derogació de la NRE-AT-87) 
 
Dret a l'habitatge  
Llei 18/2007, de 28 de desembre, Departament de la Presidència (DOGC nº 5044, 
09/01/2008) i les seves modificacions posteriors  
 
Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, 
mitjançant les inspeccions tècniques i el l l ibre de l'edifici [ITE]  
Decret 67/2015, de 05 de maig . Departament de Territori i  Sostenibilitat (DOGC nº 6866, 
07/05/2015) 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)  
RD 1027/2007, de 20 de juliol  (BOE núm. 207 29/08/2007) i les seves modificacions 
posteriors.  
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)  
RD 842/2002, de 2 d’agost  ;  Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 
18/09/2002), i   les seves modificacions i instruccions posteriors.  
 
Procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.  
RD 235/2013, de 5 de abril ; Ministerio de la Presidencia  (BOE núm. 89, 13/04/2013). 
Modificat pel RD 564/2017, de 2 de juny (BOE núm. 134, 6/06/2017)  
 
 

Estructura:  

 
DB SE (Seguretat estructural)  
Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006, de 17 de març  (BOE 28/03/2006) –  I  les seves modificacions posteriors.  
 
Instrucció de formigó estructural (EHE -08) 
RD 1247/2008, de 18 de juliol ;  Ministerio de la Presidencia (BOE nº 203, 22/08/2008) i les 
seves modificacions posteriors.  
 
 
Aprovació de la Norma reglamentària NRE -AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre, de 18 de gener de 1994  ; Departament de Polít ica Territorial i  Obres Públ iques 
(DOGC nº 1852, 28/01/1994)  
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR -02).  
RD 997/2002 de 27 de setembre  ; Ministerio de Fomento (BOE nº 244, 11/10/2002)  
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE)  
RD 751/2011 de 27 de maig  ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 149, 23/06/2011)  
 

Coberta:  

 
DB SE- Seguretat estructural.  
DB SI –  Seguretat en cas d’incendi  
DB SUA –  Seguretat d’utilització i accessibilitat  
DB HE –  Estalvi d’energia.  
DB HS –  Salubritat  
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Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006, de 17 de març  (BOE 28/03/2006) –  I  les seves modificacions posteriors.  
 

Ascensors:  

 
Se establecen los requisitos esenciales de seguridad p ara la comercialización de 
ascensores y componentes de seguridad para ascensores.  
RD 203/2016, de 20 de maig ;  Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE, núm. 126, 
25/05/2016) 
 
Es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual 
s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament 
d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de 
novembre. 
Ordre EMO/254/2013, de 10 d’octubre ,  Departament d'Empresa i Ocupació (DOGC Num. 
6486, 23/10/2013) 
 
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-AEM 1 "Ascensores" del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención .   
RD 88/2013, de 8 de febrer  ;  Ministerio de Industria, Energia y Turismo (BOE Num. 46, 
22/02/2013). Modificat pel RD 203/2016.  
 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines.  
RD 1644/2008, de 10 d’obtubre.  Ministerio de la Presidencia. («BOE» núm. 246, de 
11/10/2008). I  les seves modificacions posteriors.  
 
Instrucció 6/06 de la Secretaria d’Indústria  per la qual es regula la instal· lació i 
conservació de plataformes elevadores verticals (pev) per a ús de persone s amb mobilitat 
reduïda (pmr). Data de la Instrucció: 17/10/2006 
 
DB SUA –  Seguretat d’utilització i accessibilitat  
Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006, de 17 de març  (BOE 28/03/2006) –  I  les seves modificacions posteriors.  
 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.  
Resolución, de 03/04/1997 ; Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 97, 23/04/1997)  
 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en fosat.   
Resolución, de 10 de setembre de 1998  ; Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial del Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 230, 25/09/1998)  
 
ORDRE de 18 de febrer de 1986, de normalització lingüística dels rètols utilitzats en la 
senyalització d'aparells i  instal·lacions .  Departament d'Indústria i Energia. (DOGC, nº 655, 
28/02/1986) 
 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció dels mateixos.  
RD 2291/1985, 8 de novembre; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 296, 
11/12/1985) i les modificacions posteriors, incloses les Instruccions Tècniques ITC MIE -AEM 
1 (RD 88/2013, de 8 de febrer (BOE-A nú. 1969/2013) 
 
 

Piscina particular:  
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DB SUA (Seguretat d’util ització i accessibilitat)  
Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006, de 17 de març  (BOE nº 28/03/2006) –  I  les seves modificacions posteriors.  
 
Criterios técnico-sanitarios de las piscinas.  
RD 742/2013, de 27 de setembre  ; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e  Igualdad (BOE 
nº. 244, 11/10/2013) i les correccions posteriors.  
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)  
RD 842/2002, de 02 d’agost  ;  Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 
18/09/2002). I  les seves modificacions posteriors.  
 
Ordenances municipals de regulació de piscines:  
Cal indicar la normativa municipal d’aplicació.  
 

Bastides:  

 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud  para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE núm. 188, 07/08/1997)  
 
Se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18  de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la util ización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura  
RD 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm.274, 13/11/2004)  
 
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibil idad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero,  (BOE núm 61 11/03/2010)  
 
Disposicions mínimes de seguretat i  salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) i les seves 
modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i  salut en el treball.  
RD 485/1997 de 14 d’abril ,  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 
23/04/1997). I  les seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i  salut en els llocs de treball.  
RD 486/1997 de 14 d’abril ,  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 
23/04/1997) I les seves modificacions posteriors.  
 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves 
modificacions posteriors.  
 
Promoció de l'accessibi litat i  de supressió de barreres arquitectòniques, i  d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat  
DECRET 135/1995, de 24 de març , de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
(DOGC num. 2043,  28/04/1995) i totes les modificacions posteriors.  
 
Normes UNE de referència:  
 

UNE-EN 12810-1:2005     

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10580
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-18099&p=20200620&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&tn=1&p=20041113
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4057&p=20100311&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668&tn=1&p=20150704
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669&tn=1&p=20041113
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&tn=1&p=20141229
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa


 

Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de 
los productos.  

 
UNE-EN 12810-2:2005     
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: Métodos particulares 

de diseño estructural  
 
UNE-EN 12811-1:2005     
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de 
comportamiento y diseño general.  
 
UNE-EN 12811-2:2005     
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: Información sobre los 
materiales.  
 
UNE-EN 12811-3:2003     
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: Ensayo de carga.  
 
UNE-EN 12811-4:2015     
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 4: Viseras de protección para 
andamios. Requisitos de comportamiento y diseño del producto.  
 
UNE-EN 74-1:2008     
Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 1: 
Acoplamientos para tubos. Requisitos y procedimientos de ensayo.  

 
 

Llicències d’activitats:  

 
Llei de facilitació de l’activitat econòmica.  
LLEI 18/2020, del 28 de desembre  (DOGC, núm. 8307, de 31/12/2020)  
 
Llei de simplificació de l 'activitat administra tiva de l'Administració de la Generalitat i  dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.  
LLEI 16/2015, del 21 de juliol ,  (DOGC, nº 6920 de 24/07/20015)  
 
Simplificació i millorament de la regulació normativa.  
LLEI 10/2011, del 29 de desembre , (DOGC, nº 6035 de 30/12/2011) . I  les seves 
modificacions posteriors.  
 
ORDRE INT/320/2014, de 20 d'octubre ,  per la qual s'aprova el contingut de la 
documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, 
establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d' incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i  també el model de certificat 
d'adequació a les mesures de prevenció i segu retat en matèria d' incendis. (DOGC Nº 6743 
de 05/11/2014) 
Ordre INT/320/2014 de 20 d’octubre  (DOGC, nº 6743 de 05/11/2014).  
 
Llei de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis.  
LLEI 3/2010, del 18 de febrer , (DOGC, Nº 5584 de 10/03/2010). I  les seves modificacions 
posteriors.  
 
Reglament d'espectacles públics i  activitats recreatives  
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DECRET 112/2010, de 31 d'agost , (DOGC, núm. 5709, de 07/09/2010. I  les seves 
modificacions posteriors.  
 
LPCAA, Llei de prevenció i control ambiental de les activitats.  
LLEI 20/2009, del 4 de desembre, (DOGC, núm. 5524, de 11/12/2009) . I  les seves 
modificacions posteriors.  
 
Regulació administrativa dels espectacles públics i  les activitats recreatives.  
LLEI 11/2009, del 6 de juliol ,   (DOGC, núm. 5419, de 13/07/2009). I  les seves mo dificacions 
posteriors.  
 
Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, (BOE núm. 283, de 24/11/2009). I  les seves modificac ions 
posteriors.  
 
Ordenació dels equipaments comercials  
DECRET LLEI 1/2009, del 22 de desembre ,. (DOGC  núm.  5534  publicat el  28/12/2009 ).I les 
seves modificacions posteriors.  
 
RSIEI 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos indust riales .  ) .  I  les seves 
modificacions posteriors.  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. («BOE» núm. 303, 
de 17/12/2004.)  
 
Protecció contra la contaminació acústica.  
LLEI 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. (DOGC nº3675, 
de 17 de juliol de 2002).  
DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i  se n'adapten els annexos. 
(DOGC nº5506, de 16 de novembre de 2009)  
 
Protecció del medi nocturn.  
LLEI 6/2001, de 31 de maig , d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn. (DOGC nº 3407, de 12/06/2001).  
Decret 190/2015, de 25 d'agost , de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllume nament per a la protecció del medi nocturn. (DOGC nº 
6944, de 27/08/2015). 
 
Residus:  
DECRET 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. (DOGC nº 7477, de 19/10/2017).  
DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol ,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. (DOGC nº 5430, de 28/07/2009). I  les seves modificacions 
posteriors  
DECRET 130/2003, de 13 de maig , pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. .  (DOGC nº 3894, de 29/05/2003).  

 
 
Isabel Granell Simeón 
Arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
Signa digitalment 
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES ESPECIALS 
 

 
1.  DISPOSICONS GENERALS                                       
 
1.1 - OBJECTE D'AQUEST PLEC                                         
 
El present Plec de Condicions Generals de l’Edificació té per objecte la definició de les condicions que hauran  de regir a l'execució 
de  les obres objecte d'aquest  Projecte, que són definides  en els Plànols així  com a  l'estat d'amidaments i a la Memòria. 
 
En cas d'incompatibilitat entre els documents, es donarà prioritat a allò que hi ha en els Plànols, i en  qualsevol cas a allò que 
permeti la més correcte execució de les obres. 
 
 
1.2 - DISPOSICIONS QUE ES COMPLIRAN                                         
 
De caràcter general, que junt amb aquest Plec es considera vigent i d'aplicació:                                         
 
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres Públiques.                                         
 
De caràcter particular que complementen aquest Plec:                                         
 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
- Codi tècnic de l’edificació. 
- Normes bàsiques de l’edificació. 
- Normes UNE 
- Normes NTE 
- La normativa vigent detallada en l’apartat “Normativa d’obligat Compliment” d’aquest projecte. 
- Plec de condicions Tècniques Particulars adjunt. 
 

També serà de compliment obligatori la normativa especificada com a tal en cada material i unitat d’obra inclosa en els 
articles següents. 
 
 
1.3 - INICI DE LES OBRES  
 
Una vegada adjudicades les obres es procedirà al seu replanteig. D'aquest acte s'aixecarà la corresponent Acta la  qual 
reflectirà la seva conformitat o disconformitat respecte als documents contractuals del projecte, amb  especial  i expressa 
referència a les característiques geomètriques de l'obra.  
 
L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de l'Administració un programa de  treball, abans del començament  de les 
obres, en el qual s'especificaran terminis  parcials per diferents unitats  d'obra, compatibles amb el  termini total 
d'execució. Una vegada  aprovat per l'Administració el  mencionat programa, l'adjudicatari  estarà obligat a complir dits 
terminis.  
 
 
2.- CONDICIONS FACULTATIVES 
 
2.1.- L’ARQUITECTE DIRECTOR: 
 

- Comprovar l’adequació dels fonaments projectats a les característiques dels sòl. 
- Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscrivint-la juntament amb el constructor 
- Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
- Assistir a les obres , tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per resoldre les 

contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 

- Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics, que en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 

- Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l’acte de la recepció. 
- Preparar la documentació final de l’obra i expedir el certificat de final d’obra. 

 
2.2.- L’APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC: 
 

- Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i la normativa tècnica d’aplicació, el control de qualitat 
i econòmic de les obres. 
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- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-
ne la seva correcta execució. 

- Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de la bona 
construcció. 

- Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres 
unitats d’obra segons estableixi el programa de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin 
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el projecte i la normativa aplicable. 

- Fer les medicions d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l’obra. 

 
2.3.- EL CONSTRUCTOR: 
 

- Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars d’obra. 

- Elaborar el pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contemplades a l’estudi o estudi bàsic en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 

- Subscriure amb l’arquitecte l’acte de replanteig de l’obra 
- Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui a l’obra i coordinar les intervencions dels sucontractistes. 
- Assegurar la idoneïtat de tots els materials i elements constructius que s’utilitzen, comprovant-ne els preparats en 

obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la direcció facultativa, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

- Custodiar el llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vistiplau a les anotacions que s’hi practiquin. 
- Facilitar a la direcció facultativa, amb temps suficient, els materials necessaris per a l’acompliment de la seva 

comesa. 
- Preparar les certificacions parcials i la proposta de liquidació final. 
- Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
- Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 
 
3.- OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
 
3.1 - PRECAUCIONS DURANT LES OBRES 
 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la circulació de  la zona que 
ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa del  seu procés, tant en  dita zona com en  els seus termes o 
immediacions. 
 
Aquesta senyalització haurà de mantenir-se en perfecte estat de conservació mentre duri la seva funció. 
 
Durant les diverses etapes  de la construcció, les  obres es mantindran en  tot moment en  perfectes condicions  de 
drenatge, i es conservaran les cunetes i altres desguassos necessaris. 
 
3.2 - OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA  
 
El Contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria  laboral, de seguretat i  higiene  en el 
treball.  
 
Els accidents o danys que es produeixin, imputables a l'obra,  a la seva senyalització,  o a l'incompliment de  les  
disposicions vigents  anteriors, seran  responsabilitat del  Contractista, sense  que la  prèvia  autorització  per  
l'Administració de la senyalització i mesures adoptades, excusi a l'adjudicatari de dita responsabilitat.                                         
 
El Contractista  està obligat  a mantenir  provisionalment durant  l'execució de  l'obra i  a respondre  a la  seva  
finalització totes les servituds afectades. 
 Són de compte del Contractista els treballs necessaris pel manteniment i reposició de tals servituds . 
 
Haurà d'obtenir  tots  els  permisos i  llicències  necessaris  per l'execució  de  les  obres, per  la  qual  cosa  
l'Administració facilitarà les autoritzacions i llicències de la seva competència i li facilitarà el seu suport  en els altres casos 
 
Haurà de reparar a càrrec seu els serveis públics o privats danyats, indemnitzant a la  persona o propietat que  en resulti 
perjudicada. 
 
D'aquesta manera, la localització i despeses d'utilització de préstecs i abocadors són a càrrec de l'adjudicatari. 
 
El Contractista estarà obligat  també al compliment  de totes  les disposicions  vigents en  matèria d'ordenació  i 
defensa de la indústria nacional.  
 
 
3.3.- TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
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És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara 
que no es trobi expressament determinat als documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació, hi disposi l’arquitecte dins els límits de les possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d’obra 
i tipus d’execució. 
 
 
4.- PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I MTIJANS AUXILIARS 
 
4.1 - PROVES I ASSAIGS 
 
La direcció d'obra realitzarà  per sí o ordenarà  realitzar quantes proves  i assaig dels materials,  mecanismes,  
instal·lacions, aparells i obra  executada, estimi necessaris  per la  comprovació de  les condicions  que hagin  de 
complir. 
 
Les despeses que s'origini seran a compte del Contractista fins un import màxim de 1,1% del pressupost de l'obra.  
 
 
4.2.- CAMINS I ACCESSOS 
 
El constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la senyalització i el seu tancament o vallat. La direcció 
facultativa podrà exigir la seva modificació o millora 
 
 
4.3.- ORDRE DELS TREBALLS 
 
En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies de l’ordre tècnic, la direcció facultativa estimi convenient variar. 
 
4.4.- PRÓRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 
Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués 
de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per a 
l’acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l’arquitecte. Per això el constructor exposarà, en un escrit dirigit 
a l’Arquitecte la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i  el retard que degut això s’originaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que l’esmentada causa sol·licita. 
El contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obra estipulats, al·legant com a causa la carència 
de plànols o ordres de la direcció facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagés 
proporcionat. 
 
4.5.-CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Tots els treballs s’executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades 
i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció facultativa i per escrit entreguin al Constructor, dins 
de les limitacions establertes en el punt 3.3. 
Durant l’execució de l’obra es tindran ecn compte els principis d’acció preventiva de conformitat amb la llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

 
4.6.-NETEJA DE LES OBRES 
 
És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els 
treballs que calguin perquè l’obra ofereixi bon aspecte. 
 
4.7.-OBRES SENSE PRESCRIPICIONS 
 
En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explícitament en aquest plec ni en la documentació restant del projecte, el constructor s’atendrà, en primer lloc, a les 
instruccions que li dicti la direcció facultativa de les obres i en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per a la 
seva correcta actuació d’acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
El promotor i els contractista poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l’acompliment puntual de les seves 
obligacions de pagament. Segons la normativa vigent. 
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6.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
6.1 - RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES 
 
Una vegada finalitzades les obres es procedirà, prèvia la seva comprovació, a la Recepció Provisional, l'acte de la qual 
s'estendrà la corresponent Acta.  
 
6.2 - TERMINI DE GARANTIA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
El termini de garantia de les obres serà d'un any comptat a partir de la Recepció Provisional. 
Aquest termini  serà  extensiu a totes les obres executades per la realització d'aquest projecte. 
Durant el termini de  garantia l'adjudicatari està obligat  a la conservació  de l'obra  i haurà  de realitzar  els  treballs 
necessaris per mantenir totes les obres en perfecte estat de conservació. 
 
6.3 - RECEPCIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES 
Transcorregut el termini de garantia  es procedirà a la  Recepció Definitiva de les  obres, sempre que aquestes  es 
trobin en les degudes  condicions. Si  existissin errors  imputables al  Contractista es  donaran les  instruccions 
necessàries per la  seva reparació,  i s'assenyalarà  un nou  i últim  termini pel  degut compliment  de les  seves 
obligacions, transcorregut el qual es tornarà a examinar l'obra a fi de procedir a la seva Recepció Definitiva. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 

  
B -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011- -  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la 
seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del 
formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en 
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03J- -  GRAVA DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03J-0K88. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en 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 D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º 
(amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix 
mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
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- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir 
el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar 
l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues 
o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició 
granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al 
costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es 
podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba 
granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 
mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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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 CRITERI 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 LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
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 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 
marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions 
mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
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OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent 
en l'execució del reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03L- -  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05MS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
     - 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: 
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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 
     - 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. 
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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. 
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 CRITERI 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. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 
marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions 
mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
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fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 
corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 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. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055- -  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés 
d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un 
temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 
de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
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- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components 
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-
EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que 
les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que 
no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
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- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 
compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o 
barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en 
les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 
l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la 
documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti 
homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06E- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06E-11H5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut 
de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
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En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de 
ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  
42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 
197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix 
calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima 
de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
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¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm 
UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
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- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, 
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 
28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el 
seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota 
pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al 
que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es 
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i 
a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència 
fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les 
modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de 
cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
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- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, 
amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó 
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 
interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N 
determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el 
valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins 
dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, 
s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la 
quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La 
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència 
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada 
en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant 
aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
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B0AK- -  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AK-07AS. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AM- -  FILFERRO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AM-078F. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
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La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de 
vinilo). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B8- -  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B8-1088. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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: 
     - 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: 
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     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre 
sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda) 
     - 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 períodes 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 CRITERI 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 
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- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents del 
marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a 
l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 
provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de 
ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les 
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i 
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les 
que es faran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim 
un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves 
dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - 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 
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projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin 
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del 
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el 
cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord 
amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar 
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de 
qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 
(art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, 
es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 
de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot 
sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva 
quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat 
l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la 
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la 
remesa. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
B0D21- -  TAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21-07OY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
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+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
B0D31- -  LLATA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31-07P4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ1- -  DESENCOFRANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZ1-0ZLZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 
seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc 
o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 
desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
  



PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D'ARMARIS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RSU 
DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL MUNICIPI D'ESPONELLÀ 
ST-E1729P-B-ES 
SETEMBRE 2021 

 

 

 Pàgina:  27 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ2 -  PAPERERES 
 
BQ22- -  PAPERERA DE PEU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ22-PENJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Papereres de peu i murals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Papereres de peu: 
     - Papereres de planxa desplegada amb suport de tub 
     - Papereres de fosa 
     - Papereres de fosa d'alumini 
     - Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat 
     - Papereres de polietilè 
     - Papereres de planxa d'acer galvanitzat 
PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA: 
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de dur 3 platines de reforç, una horitzontal a la part superior, una a la 
inferior i una de vertical per subjectar-la al suport. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE FOSA: 
El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols. 
La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE FOSA D'ALUMINI: 
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumini pintada en pols. 
L'estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE ARENAT: 
La cubeta ha de ser de planxa d'acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja. 
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE POLIETILÈ: 
El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, verd o groc. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja. 
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06D- -  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06D-0L92. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2145- -  ARRENCADA I ENDERROC D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2145-4RSX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les 
condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESMUNTATGE O ENDERROC EN ORBRA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P2214- -  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2214-AYNX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
- Excavació per a caixa de paviment 
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 
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. 
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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. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de 
màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
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. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R - GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA- -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU3W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 
eliminació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P3C - LLOSES 
 
P3C2- -  ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P3C2-4244. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació 
d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
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- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  
utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els 
costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han 
de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a 
l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o 
beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben 
acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació 
relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar 
per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així 
com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives 
deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
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Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o 
dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un 
espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, 
aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal 
assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com 
ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar 
també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93 -  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P93M- -  SOLERA DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P93M-TOTX,P93M-3G0B. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a 
mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
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El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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). 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
P9Z3- -  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9Z3-DP56. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva 
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència 
entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir 
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 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'article 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a 
l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la 
norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a 
efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
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La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, 
article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir 
l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i 
experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQ2 -  PAPERERES 
 
PQ22- -  PAPERERA DE PEU, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ22-PENJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres de peu i murals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó. 
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- Papereres collades al parament. 
- Papereres collades al terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Ancoratge del suport de la paparera 
- Montatge de la paperera 
Papereres collades a paraments: 
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports 
Papereres collades al terra: 
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ: 
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible. 
Ancoratge del tub de suport:  >= 15 cm 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS: 
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret. 
Platines de fixació:  25 x 4 mm 
PAPERERES COLLADES AL TERRA: 
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al terra. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ: 
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA: 
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1729P-B-ES
Capítol 01  ARMARIS
Titol 3 01  PREVIS

1 P2145-4RSX m Arrencada tanca de llistons de fusta de fins a 200 cm d'alçària, amb mitjans manuals, càrrega manual sobre
camió o contenidor amb transport i gestió de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Martís 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1729P-B-ES
Capítol 01  ARMARIS
Titol 3 02  ARMARIS

1 PQC0-ARM1 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de
4360x740x1950 mm. Compostos amb perfils tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2,
i revestiment del conjunt amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 3 portes 1400x1780 mm amb 2 batents de
700x1780, segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´. S'inclouen
panys de cop i clau amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells (18 ut),
mitjans auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i demés elements per deixar la partida acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Les anglades 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQC0-ARM2 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de
4360x1480x1950 mm. Compostos amb perfils tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´
50x40/80x2, i revestiment del conjunt i divisió central amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 6 portes
1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780, segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al
forn color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i clau amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de
suports per a cubells (36 ut), mitjans auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i demés elements per deixar
la partida acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Martís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQC0-ARM3 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de
3617x1480x1950 mm. Compostos amb perfils tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´
50x40/80x2, i revestiment del conjunt i divisions centrals amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 5 portes
1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780, segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al
forn color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i clau amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de
suports per a cubells (36 ut), mitjans auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i demés elements per deixar
la partida acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vilert 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1729P-B-ES
Capítol 02  BÚSTIES
Titol 3 01  PREVIS

1 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), en punts dispersos, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caselles 1,000 1,200 4,000 0,200 0,960 C#*D#*E#*F#
2 increment desmunt talús 0,500 1,200 4,000 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
3 Centenys 1,000 1,200 4,000 0,200 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

2 P2R5-DT0M m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 1,200 3,120 3,744 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,744

3 P2RA-EU3W m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 1,200 3,120 3,744 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,744

4 P93M-TOTX m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm,
abocat des de camió, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. S'inclou encofrats necessaris amb taulons de fusta, vibrat i cuarat de la
massa de formigó, acabat de la superfície amb remolinat manual, mitjans auxiliars i demés elements per deixar
la partida acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caselles 1,000 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#
2 Centenys 1,000 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1729P-B-ES
Capítol 02  BÚSTIES
Titol 3 02  BÚSTIES

1 PQC0-BUST u Submistrament i muntatge conjunt d'armaris, tipus ´´bústia´´, amb unes dimensions totals de 3515x800x1750
mm. Compostos amb xapa de 2 mm de gruix, plegada, d'acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, amb 5 portes 1100x650 mm pels contenidors i 5
portes 480x540 mm pels usuaris de, segons esquema projecte. S'inclouen panys amb clau mestrejada,
ferratges i platines d'ancoratges., mitjans auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i demés elements per
deixar la partida acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Centenys 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL MUNICIPI D´ESPONELLÀ
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Caselles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1729P-B-ES
Capítol 03  PENJADORS

1 PQ22-PENJ u Subministrament i muntatge de penjador per a cubells de recollida selectiva. Compost per un pilar de
80x80x1500 mm, amb sis suports per a cubells, conjunt galvanitzat i lacat al forn. S'inclou formació de dau
formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Majokal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Batllori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1729P-B-ES
Capítol 04  VARIS
Titol 3 01  IMPREVISTOS

1 IMP00001 PA Partida alçada a justificar per a treballs imprevistos, apareguts durant les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1729P-B-ES
Capítol 04  VARIS
Titol 3 02  SEGURETAT I SALUT

1 SS000001 PA Partida alçada a justificar per a elements de seguretat i salut segons normativa vigent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. : Quadre de preus número  1 



PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D´ARMARIS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RSU
DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL MUNICIPI D´ESPONELLÀ
ST-E1729P-B-ES
SETEMBRE 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 IMP00001 PA Partida alçada a justificar per a treballs imprevistos, apareguts durant les obres. 1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-2 P2145-4RSX m Arrencada tanca de llistons de fusta de fins a 200 cm d'alçària, amb mitjans manuals, càrrega
manual sobre camió o contenidor amb transport i gestió de residus.

7,00 €

(SET EUROS)

P-3 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), en punts dispersos,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

46,35 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 P2R5-DT0M m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,34 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 P2RA-EU3W m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,48 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 P93M-TOTX m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió, armada amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. S'inclou
encofrats necessaris amb taulons de fusta, vibrat i cuarat de la massa de formigó, acabat de
la superfície amb remolinat manual, mitjans auxiliars i demés elements per deixar la partida
acabada.

37,26 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-7 PQ22-PENJ u Subministrament i muntatge de penjador per a cubells de recollida selectiva. Compost per un
pilar de 80x80x1500 mm, amb sis suports per a cubells, conjunt galvanitzat i lacat al forn.
S'inclou formació de dau formigó.

80,76 €

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 PQC0-ARM1 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de conjunt d'armaris amb unes
dimensions totals de 4360x740x1950 mm. Compostos amb perfils tubulars de 40x40x2,
40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt amb xapa plegada de
2 mm de gruix, amb 3 portes 1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780, segons esquema
projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de
cop i clau amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells
(18 ut), mitjans auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i demés elements per deixar la
partida acabada.

5.106,90 €

(CINC MIL  CENT SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-9 PQC0-ARM2 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de conjunt d'armaris amb unes
dimensions totals de 4360x1480x1950 mm. Compostos amb perfils tubulars de 40x40x2,
40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt i divisió central amb
xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 6 portes 1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780,
segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´.
S'inclouen panys de cop i clau amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de
suports per a cubells (36 ut), mitjans auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i demés
elements per deixar la partida acabada.

9.516,98 €

(NOU MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 PQC0-ARM3 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de conjunt d'armaris amb unes
dimensions totals de 3617x1480x1950 mm. Compostos amb perfils tubulars de 40x40x2,
40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt i divisions centrals
amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 5 portes 1400x1780 mm amb 2 batents de
700x1780, segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn color
´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i clau amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i

7.970,10 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

conjunt de suports per a cubells (36 ut), mitjans auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i
demés elements per deixar la partida acabada.
(SET MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-11 PQC0-BUST u Submistrament i muntatge conjunt d'armaris, tipus ´´bústia´´, amb unes dimensions totals de
3515x800x1750 mm. Compostos amb xapa de 2 mm de gruix, plegada, d'acer amb
resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, amb 5 portes 1100x650 mm pels contenidors i 5 portes 480x540 mm pels usuaris
de, segons esquema projecte. S'inclouen panys amb clau mestrejada, ferratges i platines
d'ancoratges., mitjans auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i demés elements per
deixar la partida acabada.

3.330,22 €

(TRES MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-12 SS000001 PA Partida alçada a justificar per a elements de seguretat i salut segons normativa vigent 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.: Quadre de preus número  2 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 IMP00001 PA Partida alçada a justificar per a treballs imprevistos, apareguts durant les obres. 1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-2 P2145-4RSX m Arrencada tanca de llistons de fusta de fins a 200 cm d'alçària, amb mitjans manuals, càrrega
manual sobre camió o contenidor amb transport i gestió de residus.

7,00 €

Altres conceptes 7,00000 €

P-3 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), en punts dispersos,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

46,35 €

Altres conceptes 46,35000 €

P-4 P2R5-DT0M m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,34 €

Altres conceptes 13,34000 €

P-5 P2RA-EU3W m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,48 €

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,00000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-6 P93M-TOTX m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió, armada amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. S'inclou
encofrats necessaris amb taulons de fusta, vibrat i cuarat de la massa de formigó, acabat de
la superfície amb remolinat manual, mitjans auxiliars i demés elements per deixar la partida
acabada.

37,26 €

Altres conceptes 37,26000 €

P-7 PQ22-PENJ u Subministrament i muntatge de penjador per a cubells de recollida selectiva. Compost per un
pilar de 80x80x1500 mm, amb sis suports per a cubells, conjunt galvanitzat i lacat al forn.
S'inclou formació de dau formigó.

80,76 €

BQ22-PENJ u Penjador per a cubells de recollida selectiva. Compost per un pilar de 80x80x1500 mm, amb
sis suports per a cubells, conjunt galvanitzat i lacat al forn.

40,50000 €

Altres conceptes 40,26000 €

P-8 PQC0-ARM1 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de conjunt d'armaris amb unes
dimensions totals de 4360x740x1950 mm. Compostos amb perfils tubulars de 40x40x2,
40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt amb xapa plegada de
2 mm de gruix, amb 3 portes 1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780, segons esquema
projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de
cop i clau amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells
(18 ut), mitjans auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i demés elements per deixar la
partida acabada.

5.106,90 €

BQC0-ARM1 u Conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de 4360x740x1950 mm. Compostos amb
perfils tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del
conjunt amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 3 portes 1400x1780 mm amb 2 batents de
700x1780, segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn color
´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i clau mestrejada, amb barralleva, ferratges, platines
d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells (18 ut).

4.525,38000 €

Altres conceptes 581,52000 €

P-9 PQC0-ARM2 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de conjunt d'armaris amb unes
dimensions totals de 4360x1480x1950 mm. Compostos amb perfils tubulars de 40x40x2,
40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt i divisió central amb
xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 6 portes 1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780,
segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´.
S'inclouen panys de cop i clau amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de

9.516,98 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

suports per a cubells (36 ut), mitjans auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i demés
elements per deixar la partida acabada.

BQC0-ARM2 u Conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de 4360x1480x1950 mm. Compostos amb
perfils tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del
conjunt i divisió central amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 6 portes 1400x1780 mm
amb 2 batents de 700x1780, segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i
lacat al forn color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i clau mestrejada, amb barralleva,
ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells (36 ut).

8.393,39000 €

Altres conceptes 1.123,59000 €

P-10 PQC0-ARM3 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de conjunt d'armaris amb unes
dimensions totals de 3617x1480x1950 mm. Compostos amb perfils tubulars de 40x40x2,
40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt i divisions centrals
amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 5 portes 1400x1780 mm amb 2 batents de
700x1780, segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn color
´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i clau amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i
conjunt de suports per a cubells (36 ut), mitjans auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i
demés elements per deixar la partida acabada.

7.970,10 €

BQC0-ARM3 u Conjunt d'armaris amb unes dimensions totals de 3617x1480x1950 mm. Compostos amb
perfils tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´ 50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del
conjunt i divisions centrals amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 5 portes 1400x1780
mm amb 2 batents de 700x1780, segons esquema projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i
lacat al forn color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i clau mestrejada, amb barralleva,
ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells (30 ut).

7.007,18000 €

Altres conceptes 962,92000 €

P-11 PQC0-BUST u Submistrament i muntatge conjunt d'armaris, tipus ´´bústia´´, amb unes dimensions totals de
3515x800x1750 mm. Compostos amb xapa de 2 mm de gruix, plegada, d'acer amb
resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, amb 5 portes 1100x650 mm pels contenidors i 5 portes 480x540 mm pels usuaris
de, segons esquema projecte. S'inclouen panys amb clau mestrejada, ferratges i platines
d'ancoratges., mitjans auxiliars i d'elevació, petit material, fixacions i demés elements per
deixar la partida acabada.

3.330,22 €

BQC0-BUST u Conjunt d'armaris, tipus ´´bústia´´, amb unes dimensions totals de 3515x800x1750 mm.
Compostos amb xapa de 2 mm de gruix, plegada, d'acer amb resistència millorada a la
corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, amb 5 portes 1100x650
mm pels contenidors i 5 portes 480x540 mm pels usuaris de, segons esquema projecte.
S'inclouen panys amb clau mestrejada, ferratges i platines d'ancoratges.

2.849,27000 €

Altres conceptes 480,95000 €

P-12 SS000001 PA Partida alçada a justificar per a elements de seguretat i salut segons normativa vigent 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.: Pressupost general 
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ST-E1729P-B-ES

Capítol 01 ARMARIS

Titol 3 01 PREVIS

1 P2145-4RSX m Arrencada tanca de llistons de fusta de fins a 200 cm d'alçària, amb
mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor amb
transport i gestió de residus. (P - 2)

7,00 14,000 98,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 98,00

Obra 01 Pressupost ST-E1729P-B-ES

Capítol 01 ARMARIS

Titol 3 02 ARMARIS

1 PQC0-ARM1 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de conjunt
d'armaris amb unes dimensions totals de 4360x740x1950 mm.
Compostos amb perfils tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´
50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt amb xapa
plegada de 2 mm de gruix, amb 3 portes 1400x1780 mm amb 2
batents de 700x1780, segons esquema projecte, conjunt amb acabat
galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de cop i
clau amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de
suports per a cubells (18 ut), mitjans auxiliars i d'elevació, petit
material, fixacions i demés elements per deixar la partida acabada. (P
- 8)

5.106,90 1,000 5.106,90

2 PQC0-ARM2 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de conjunt
d'armaris amb unes dimensions totals de 4360x1480x1950 mm.
Compostos amb perfils tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´
50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt i divisió central
amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 6 portes 1400x1780 mm
amb 2 batents de 700x1780, segons esquema projecte, conjunt amb
acabat galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´. S'inclouen panys de
cop i clau amb barralleva, ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de
suports per a cubells (36 ut), mitjans auxiliars i d'elevació, petit
material, fixacions i demés elements per deixar la partida acabada. (P
- 9)

9.516,98 1,000 9.516,98

3 PQC0-ARM3 u Submistrament i muntatge sobre solera de formigó de conjunt
d'armaris amb unes dimensions totals de 3617x1480x1950 mm.
Compostos amb perfils tubulars de 40x40x2, 40x50x2, ´´L´´
50x40/60x2, ´´T´´ 50x40/80x2, i revestiment del conjunt i divisions
centrals amb xapa plegada de 2 mm de gruix, amb 5 portes
1400x1780 mm amb 2 batents de 700x1780, segons esquema
projecte, conjunt amb acabat galvanitzat i lacat al forn color ´´oxiron´´.
S'inclouen panys de cop i clau amb barralleva, ferratges, platines
d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells (36 ut), mitjans auxiliars
i d'elevació, petit material, fixacions i demés elements per deixar la
partida acabada. (P - 10)

7.970,10 1,000 7.970,10

TOTAL Titol 3 01.01.02 22.593,98

Obra 01 Pressupost ST-E1729P-B-ES

Capítol 02 BÚSTIES

Titol 3 01 PREVIS

1 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
en punts dispersos, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa

46,35 3,120 144,61

EUR



PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D´ARMARIS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RSU
DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL MUNICIPI D´ESPONELLÀ
ST-E1729P-B-ES
SETEMBRE 2021

PRESSUPOST Pàg.: 2

sobre camió (P - 3)

2 P2R5-DT0M m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)

13,34 3,744 49,94

3 P2RA-EU3W m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

8,48 3,744 31,75

4 P93M-TOTX m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió,
armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. S'inclou
encofrats necessaris amb taulons de fusta, vibrat i cuarat de la massa
de formigó, acabat de la superfície amb remolinat manual, mitjans
auxiliars i demés elements per deixar la partida acabada. (P - 6)

37,26 9,600 357,70

TOTAL Titol 3 01.02.01 584,00

Obra 01 Pressupost ST-E1729P-B-ES

Capítol 02 BÚSTIES

Titol 3 02 BÚSTIES

1 PQC0-BUST u Submistrament i muntatge conjunt d'armaris, tipus ´´bústia´´, amb unes
dimensions totals de 3515x800x1750 mm. Compostos amb xapa de 2
mm de gruix, plegada, d'acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, amb 5
portes 1100x650 mm pels contenidors i 5 portes 480x540 mm pels
usuaris de, segons esquema projecte. S'inclouen panys amb clau
mestrejada, ferratges i platines d'ancoratges., mitjans auxiliars i
d'elevació, petit material, fixacions i demés elements per deixar la
partida acabada. (P - 11)

3.330,22 2,000 6.660,44

TOTAL Titol 3 01.02.02 6.660,44

Obra 01 Pressupost ST-E1729P-B-ES

Capítol 03 PENJADORS

1 PQ22-PENJ u Subministrament i muntatge de penjador per a cubells de recollida
selectiva. Compost per un pilar de 80x80x1500 mm, amb sis suports
per a cubells, conjunt galvanitzat i lacat al forn. S'inclou formació de
dau formigó. (P - 7)

80,76 2,000 161,52

TOTAL Capítol 01.03 161,52

Obra 01 Pressupost ST-E1729P-B-ES

Capítol 04 VARIS

Titol 3 01 IMPREVISTOS

1 IMP00001 PA Partida alçada a justificar per a treballs imprevistos, apareguts durant
les obres. (P - 1)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Titol 3 01.04.01 1.000,00

EUR



PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D´ARMARIS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RSU
DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL MUNICIPI D´ESPONELLÀ
ST-E1729P-B-ES
SETEMBRE 2021

PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost ST-E1729P-B-ES

Capítol 04 VARIS

Titol 3 02 SEGURETAT I SALUT

1 SS000001 PA Partida alçada a justificar per a elements de seguretat i salut segons
normativa vigent (P - 12)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 01.04.02 500,00

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.: Resum del pressupost 



PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D´ARMARIS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RSU
DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL MUNICIPI D´ESPONELLÀ
ST-E1729P-B-ES
SETEMBRE 2021

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  PREVIS 98,00

Titol 3 01.01.02  ARMARIS 22.593,98

Capítol 01.01  ARMARIS 22.691,98

Titol 3 01.02.01  PREVIS 584,00

Titol 3 01.02.02  BÚSTIES 6.660,44

Capítol 01.02  BÚSTIES 7.244,44

Titol 3 01.04.01  IMPREVISTOS 1.000,00

Titol 3 01.04.02  SEGURETAT I SALUT 500,00

Capítol 01.04  VARIS 1.500,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.436,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ARMARIS 22.691,98

Capítol 01.02  BÚSTIES 7.244,44

Capítol 01.03  PENJADORS 161,52

Capítol 01.04  VARIS 1.500,00

Obra 01 Pressupost ST-E1729P-B-ES 31.597,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.597,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ST-E1729P-B-ES 31.597,94

31.597,94

euros



PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D´ARMARIS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RSU
DELS NUCLIS I DISSEMINATS DEL MUNICIPI D´ESPONELLÀ
ST-E1729P-B-ES
SETEMBRE 2021

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 31.597,94

13 % Despeses generals SOBRE 31.597,94....................................................................... 4.107,73

6 % Benefici industrial SOBRE 31.597,94............................................................................ 1.895,88

Subtotal 37.601,55

21 % IVA SOBRE 37.601,55................................................................................................. 7.896,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 45.497,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS )

Isabel Granell Simeón
Arquitecta dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l´Estany
Sigana digitalment
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MÒDULS D’ARMARIS 
PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS NUCLIS I DISSEMINATS 

DEL MUNICIPI D’ESPONELLÀ 
AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
ÍNDEX 

1 DADES DE L'OBRA 
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
1 DADES DE L'OBRA 

 
1.1 Tipus d'obra:  

Construcció mòduls d’armaris per a la recollida selectiva de RSU dels nuclis i 
disseminats del municipi d’Esponellà 

1.2 Emplaçament :   
  Veïnat de les Anglades (trencant amb la GI-554 pk.9,762) - Armaris 
  Veïnat de Martís (trencant amb la GIP-5121 pk. 5,750) - Armaris 
  Vilert (camí de Ca l’Abella) - Armaris 
  Caselles (trencant amb la GI-554 pk.10,445) - Bústies 
  Centenys (Carretera d’accés al nucli) – Bústies 
  Baixada “Majokal” (trencant amb la GI-554 pk. 12,275) – Penjador 
  Veïnat de Batllori (trencant amb la GI-554 pk. 11,680) – Penjador 

1.3 Superfície:  
  17,55 m² 
1.4   Promotor : Ajuntament d’Esponellà. 
1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Isabel Granell Simeón 
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut : Isabel Granell Simeón 
 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 
2.1 Topografia: Degut a la poca entitat de les actuacions la topografia no afectarà el 

transcurs de les obres. 
 
2.2 Característiques del terreny: Degut a la poca entitat de les partides de moviment de 

terres les característiques del terreny no afectaran el transcurs de les obres. 
 
2.3 Característiques del terreny: Degut a la poca entitat de les partides de moviment de 

terres les característiques del terreny no afectaran el transcurs de les obres. 
 
2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:. No es preveu l’afectació 

de xarxes públiques 
 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres : 
Totes les actuacions estan colindants a carreteres o vials rurals. Caldrà senyalitzar les 
obres amb senyalització vial. 



 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
3.1 INTRODUCCIÓ 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

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

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 

 
 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

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

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 



 

b) 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 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) 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 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) 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: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 
del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 

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

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

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

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

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

 
 
 
 



 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

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

 
3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions 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 

 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

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

- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.3.3 ENDERROCS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

 
 



 

3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets 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 

 
3.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb Instal·lacions 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) 
 
   3.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions 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 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- 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) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 



 

3.3.7  RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.3.8  COBERTA 
- Interferències amb Instal·lacions 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 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.3.9  REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

 
3.3.10 INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

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

- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 



 

 
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 

ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un 
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut 
dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terres subterranis 
7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
3.4.1  MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 

de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- 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 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
3.4.2   MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 



 

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

- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de 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 

 
3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de 
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors 

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

- Comprovació de 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) 
  
 

3.5 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. 

 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 
Data d'actualització: 30/01/1998 

 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad  y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 



 

 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

  
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 

 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 
de Seguridad e Higiene 



 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 
 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 

 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades:BOE: 06/04/71 
Modificació:BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 

de protección personal de trabajadores  
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 

mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75          - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: 
Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores 
faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 



 

Modificació: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 

vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 
 

 
 
 
Isabel Granell Simeón 
Arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
Signa digitalment 
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