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TÍTOL DEL PROJECTE.

1 MEMÒRIA

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte es l’adequació del cablejat d’enllumenat públic al carrer Colom, al C/Verge de
Montserrat i c/Josep Llimona en el municipi de Porqueres. S’exposaran les condicions tècniques i econòmiques
efectuant els càlculs que justifiquen les solucions adoptades per aconseguir les llicències i permisos necessaris.
L’estudi es realitzarà en base a les normes i recomanacions existents sobre enllumenat.
Actualment aquestes línies són existents i presenten defectes, amb el que es preveu canviar les línies i
connectar a les lluminàries existents i també a línies existents.

1.2 DADES DEL TITULAR I REPRESSENTANT

Dades del titular:

Nom del titular: AJUNTAMENT DE PORQUERES.
NIF: P1714600B.
Adreça social: RUBIÓ I ORS, 1 7.
Municipi: MATA / PORQUERES .
Comarca: PLA DE L’ESTANY.
Província: GIRONÈS.

1.3 DADES DE L’UBICACIÓ DE L’ACTIVITAT

L'activitat està ubicada a la següent direcció:

Dirección:
C/COLOM, C/VERGE DE MONTSERRAT I C/JOSEP
LLIMONA
PORQUERES

Comarca: PLA DE L’ESTANY
Província: GIRONÈS.

1.4 TÈCNIC RESPONSABLE

L'enginyer tècnic industrial responsable del projecte és JOSEP MASACHS BANTÍ, col legiat número 11.390
del COL LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA.

Direcció: Pol. Ind. "Pont Xetmar" carrer G, 49
Municipi: 17844 Cornellà del Terri
Telèfon i Fax: Tel. 972.596.692 Fax. 972.596.744
Correu electrònic: proisotec@proisotec.cat Josep Masachs i Bantí

Enginyer Tècnic Industrial - Col·legiat núm. 11.390
Carrer G, 49 · Pol. Ind. Pont-Xetmar
17844 Cornellà del Terri
Tel 972 59 66 92 · Fax 972 59 67 44
e-mail: proisotec@proisotec.com
DNI: 77910131T

MASACHS 
BANTI 
JOSEP - 
77910131T

Firmado digitalmente por 
MASACHS BANTI JOSEP - 
77910131T 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, serialNumber=77910131T, 
sn=MASACHS BANTI, 
givenName=JOSEP, cn=MASACHS 
BANTI JOSEP - 77910131T 
Fecha: 2019.04.01 15:26:32 +02'00'
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1.5 ACTUACIÓ

S’actuarà en els següents carrers del municipi de Porqueres:

C/ Colom ( tram comprès entre C/ Ramon Llull i C/ Narcís Montoriol)
C/ Verge de Montserrat
C/ Josep Llimona

Actualment aquests carrers disposen d’enllumenat urbà i les línies que actualment alimenten les columnes
estan defectuoses, amb el que es preveu canviar tot el cablejat i connectar a les columnes i donar serveis de les
actuals línies d’enllumenat. L’actuació consistirà en traçar una nova línia que connecti cadascuna de les
lluminàries existents, cablejat de coure nu de 35 mm2 i els corresponens pericons per a connexió.

La línia d’enllumenat es passarà dins tub de 90 mm i als creuaments de carrer es preveu de 110 mm, deixant
sempre com amínim un tub de reserva.

Actualment, el cablejat discorre per vorera però com que en aquestes hi discorren diverses instal.lacions es
preveu que el nou cablejat d’enllument passi per calçada just al costat de vorera i que es facin les connexions
d’entrada i sortida a columnes una per a cada banda d’aquesta. Es preveu arquetes en els encreuaments i
algunes centrals tal i com s’indica a plànols adjunts.

L’execució del nou traçat de línia es realitzarà a la calçada, el més pròxim possible a la vorera, amb la finalitat
de poder mantenir en servei l’enllumenat urbà existent durant l’execució de les obres i realitzar les connexions
per trams per tal de garantir que l’enllumenat es mantingui en funcionament.

Es preveu també en els carrers a actuar fer creuaments a altres carrers per tal de poder connectar fases futures
d’adequació d’enllumenat.

No es preveu instal lar ni columnes ni lluminàries noves a l’actuació.

1.6 REGLAMENTS, NORMES I RECOMANACIONS

Al efectuar l'estudi, càlcul i posterior execució de les instal lacions elèctriques objectes del present projecte, es
seguirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002 de 2 de agost B.O.E. nº 224
de 18 de setembre de 2002 i les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) BT01 a BT51, especialment la
ITC BT 09: Instal lacions d’enllumenat exterior.

A més es tindran en compte quan afectin a les instal lacions els següents reglaments i recomanacions:
Reglament de seguretat e higiene en el treball.
Recomanacions del Ministeri d’Obres Públiques i Transports (1999) sobre enllumenat de vies públiques.
Recomanacions de la Comissió Internacional d’Il luminació (C.I.E. 115 1995) i del Institut per la
Diversificació i Estalvi de l’Energia ( IDAE).
Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, per el que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en
instal lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA 01 a EA 07.
Decret 190/2015 de 25 d'agost de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació de
l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
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1.7 CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

Segons el projecte global d’enllumenat de Porqueres, el tram del C/ Colom correspon a la L2, el C/Verge de
Montserrat a la L1 i el carrer Josep Llimona a la línia L3.
Provisionalment, degut a que el quadre 4K2 no està executat, les lluminàries de l’àmbit d’actuació del C/
Colom, del C/ Verge de Montserrat i c/ Josep Llimona es connectaran a la línia existent L3 en el punt de
creuament del C/Colom amb el C/ Ramon Llull. Posteriorment, un cop executat el quadre 4K2, es plantejarà la
divisió de les línies segons s’especifica en el projecte global d’enllumenat de Porqueres (L2 C/ Colom i L1
C/Verge deMontserrat)

1.7.1 PREVISIÓ DE POTÈNCIA

La línia existent L3 té una potència de 1.080W (45 lluminàries de 24W). Es preveu la connexió de 9 lluminàries
de 24W en el C/Colom i de 14 lluminàries de 24W en el C/Verge de Montserrat, el que suposa un increment de
potència de 552W. Per tant, la potència total de la línia existent i de la nova línia és de 1.632W.
Amb la potència que es disposa al quadre és suficient per a connectar les noves lluminàries.

1.8 CARACTERISTIQUES DE L'INSTAL.LACIÓ

1.8.1 LLUMINARIES.

Hi ha un total de 9 lluminàries existents en el tram d’actuació del C/Colom, de 14 lluminàries existents en el
C/Verge de Montserrat i de 3 lluminàries al c/Josep Llimona. La potència de cadascuna de les lluminàries és de
24W.

No es preveu instal lar ni columnes ni lluminàries noves en aquests dos carrers.

1.8.2 QUADRE DE PROTECCIÓ, MESURA, DISTRIBUCIÓ I MANIOBRA.

Tal i com s’ha detallat la instal.lació en aquesta fase quedarà connectada a la línia L3 que s’alimenta del quadre
4K1.

No es preveu modificacions en aquesta fase en el quadre de protecció, mesura, distribució i maniobra.

El quadre és existent i està format per vàries línies, tampoc es modificarà la maniobra actual.

Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats disposen de
conductor de protecció de coure que es troba connectat a la xarxa de terra.

Totes les masses i canalitzacions metàl liques, estaran connectades al circuit de protecció.

Un cop acabat es rotularà el quadre i les seves línies elèctriques i es provarà tota la potencia i maniobra. Es
deixarà un portaplanols amb l'esquema imprès en paper dins del quadre.
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1.9 XARXA DE TERRA

Per tal de limitar la tensió que, respecte a terra, podem presentar en un moment donat les masses metàl liques
instal lades. Assegurem l'actuació de les proteccions diferencials que permeten disminuir o eliminar el risc que
suposa una avaria.

Les masses metàl liques estaran en contacte amb els conductors de protecció, els quals s'uniran a la xarxa de
posada a terra per mitjà de la línia principal de terra i les seves derivacions.

Es crearà una xarxa equipotencial amb tota la instal lació d'enllumenat dels diferents carrers. Aquesta xarxa
estarà formada per cable de coure nu,de 35mm² de secció mínima i anirà per fora de les canalitzacions
enterrades del cables d’alimentació, que es connectarà a totes les plaques de terra o piques de coure.

S’instal larà una piqueta o placa de posta a terra a cada suport de lluminària. La piqueta estarà connectada a la
lluminària amb un cable de coure unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V, amb recobriment verd i groc, i
secció mínima de 16mm² dins de tub corrugat segons marca la ITC BT21.

La xarxa de terra estarà d'acord amb la instrucció ICT BT 09.

Dades de l’Obra
Resistivitat terreny : 500 Ohms
Llargada cable coure L: 465 m
Nº piquetes U: 20 Ut
Llargada piqueta Lp: 2,5 m

Resistència del cable

L
RC 2

= 2,15 Ohms

Resistència d’una piqueta

Lp
Rp

= 200 Ohms

Resistència total

RcRp
U

Rt
11 = 0,25 Ohms

RT= 1,77 Ohms

Aquest valor és orientatiu, queda per part de l’adjudicatari de la instal lació la seva lectura i comprovació,
realitzant els treballs necessaris per tal que el seu valor no sigui superior els 15 Ohms.

1.10 LÍNEES ELÈCTRIQUES

Es col locaran les línies amb les seccions marcades en els plànols. Totes els cables seran tipus RVFV 0'6/1kV, i
amb una secció mínima de 6 mm² per fase.

La seva instal lació es realitzarà dins de tub corrugat de doble paret tipus ASAFLEX o similar de 90mm de
diàmetre exterior i 78mm interior com a mínim. I diàmetre 110mm d’exterior i 95mm interior en els
creuaments de carrer. Tots portaran una guia o fiador pel pas del cable.



P17022 PROJECTE PER L’ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ DEL C/COLOM, C/VERGE DE MONTSERRAT I C/LLIMONA DEL MUNICIPI DE PORQUERES
10

Aquests tubs estaran col locats dins de rases de 0'45 m. de fondària i 0'40 m. d'amplada com a mínim, els quals
s'enterraran primer amb sorra de riu i després amb terra correctament compactada (per mes detalls veure
plànols).

En els encreuaments de les calçades, es col locaran tants tubs corrugats com línies hi hagi , més un de reserva,
de doble paret tipus ASAFLEX o similar de 110mm de diàmetre i es cobriran amb formigó H 200.

En es zones de derivacions enterrades o canvis de direcció es faran dins de arquetes registrables, tal i com
s’indica en els plànols adjunts.

Les baixades de nivell fins a carrer així com les pujades es realitzarà mitjançant protecció amb canonada d’acer i
material reticulat impermeable perquè no hi entri l’aigua.

Cada lluminària portarà protecció mitjançant fusibles col locats dins les columnes amb caixes hermètiques. El
cablejat de dins de la columna es realitzarà amb cable de 2x2'5 mm² i 0'6/1kV.

1.11 PROTECCIONS

Per a la protecció contra sobreintensitats s’ha previst per cada línia un magnetotèrmic d’intensitat inferior a la
màxima permesa pel cable, d’acord amb les Instruccions ITC BT 22 o ITC BT 23 segons correspongui. Els valors
escollits es poden comprovar en els esquemes.

Per la protecció contra contactes indirectes s’ha previst la col locació d’interruptors diferencials amb
sensibilitat que asseguren la protecció de les persones, d’acord amb la ITC BT 24.

1.12 CRITERIS D’AMIDAMENTS

El pressupost i amidaments estan estructurats de la següent manera.

1 Pressupost i amidaments de les canalitzacions i línies.

2 Pressupost i amidaments de l’obra civil corresponent.

3 Pressupost i amidament corresponent a la seguretat i salut de l’obra.

1.13 CÀLCULS ELÈCTRICS.

Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de tensió són les
següents:

Una Fase + N

cos)( xentreFiNV
WI

)(
1002

2 entreFiNSxV
xIIxWxx

Dos Fases

sssss quals
ssss veveveeeeveeeeeeeeeeeeeeeurururururuururururrurururuurururururrrururuurrurururuurururururururururureeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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)(
1002

2 entreFSxV
xIIxWxx

)(
1002

2 entreFSxV
xIIxWxx

Dos Fase + N (La potència es considera repartida uniformement entre les dues fases i connectada en aquestes i
el neutre).

cos)(4
3

xentreFiNV
WI

)(
1002

24
3

entreFiNSxV
xIIxWxx

Tres Fases (La càrrega es considera equilibrada)

cos3)( xxentreFV
WI

)(
1002

2 entreFSxV
xIIxWxx

Tres Fases + N (La càrrega es considera equilibrada)

cos3)( xxentreFV
WI

)(
1002

2 entreFSxV
xIIxWxx

Y

cos)(3 xentreFxV
WI

3)(
1002

2 xentreFiNSxV
xIIxWxx

I = Intensitat
= Caiguda tensió

W = Potència
(x 1,25 afecte I i motor de major potència)
(x 1,8 afecte I i làmpades de descàrrega)

V = Tensió (380 V)
Cos = 0,85 1
= resistivitat coure 0,0175; alumini 0,026548

II = llargada
S = Secció cable

La caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per l’enllumenat.

S’ha calculat la intensitat de curtcircuit en els diversos punts de la instal lació, d’acord amb el REBT. En els
càlculs adjunts s’indica la intensitat de curtcircuit en cada línia instal lada i a la capçalera de la instal lació (punt
més desfavorable).

Les formules utilitzades pels càlculs són les següents:

Xarxa MT/BT

22
TRA ZZ.3

UIcc

Xarxa distribució monofàsica
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)CNZCL.(Z3
UIcc

Xarxa distribució trifàsica

C.Z3
UIcc

Essent:
Icc: intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat.
U: tensió d’alimentació entre fases, en buit
ZA: impedància de la xarxa deMT
ZTR: impedància del transformador de MT/BT
ZCL: impedància de la fase
ZCN: impedància del neutre
ZC: impedància de la xarxa de BT

Pel càlcul de R es considerarà que els conductors es troben a una temperatura de 20ºC per obtenir així el valor
màxim possible de la intensitat de curt circuit (ICC). S’ha agafat la resistivitat del coure a 20ºC com a valor de
càlcul.

El poder de tall de la intensitat de curtcircuit queda especificat en l’annex de càlculs i en esquemes.

Esquemes elèctrics

Queda per part de l'industrial adjudicatari qualsevol modificació que durant l'execució d'aquest projecte pugui
sorgir, d'aquesta forma a la seva finalització quedarà reflectit l'estat actual d'aquest projecte. Veure annex
d'esquemes.

1.14 PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA

Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència: Classificació
Descripció

Grup: G subgrup:6 categoria:1
Grup: I subgrup: 1 categoria:1

Mitjà de solvència: Treballs realitzats
Descripció: Relació obres executades en els darrers 10 anys del mateix tipus o naturalesa que la del

contracte, avalada per certificats de bona execució
Mitjà de solvència: Maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a l’execució de les
obres.
Descripció: Declaració indicant maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a l’execució

de les obres

Classificació empresarial:
Grup: G subgrup:6 categoria:1
Grup: I subgrup: 1 categoria:1
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1.15 PROGRAMA D’OBRA

Es preveu que l’obra tingui una durada de 4 setmanes.

A continuació es detalla l’aproximació del programa d’obra amb els terminis d’execució i els imports.

ENLLUMENAT EXTERIOR PORQUERES
PARTIDES SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 TOTAL PEM
Treballs previs 102,40 € 102,40 €
Excavació rases 3.050,51 € 3.050,51 € 3.050,51 € 9.151,54 €
Estesa de canalitzacions i línies 10.947,12 € 10.947,12 € 21.894,23 €
Reposició de rases 3.364,68 € 3.364,68 € 3.364,68 € 10.094,03 €
Legalització 1.200,00 € 1.200,00 €
Seguretat i salut 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 800,00 €

TOTAL 3.352,91 € 17.562,31 € 17.562,31 € 4.764,68 € 43.242,20 €

1.16 RESUM DEL PRESSUPOST

El resum del pressupost s’adjunta a continuació:

Codi Resum Import
0.Ax Instal lació d'enllumenat exterior 43.242,20
0.A.3x Canalitzacions i línies 21.894,23
0.A.4x Obra civil 20.547,97
0.A.5x Seguretat i salut 800,00

Total 0.Ax 43.242,20
Pressupost Execució Material 43.242,20
13% Despeses Generals 5.621,49
6 % Benefici Industrial 2.594,53
PRESSUPOST SENSE IVA 51.458,22
21% IVA 10.806,23
PRESSUPOST TOTAL AMB IVA 62.264,44

El pressupost puja a la quantitat de SEIXANTA DOS MIL DOS CENTS SEIXANTA QUATRE EUROS amb
QUARANTA QUATRE CÈNTIMS.
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1.17 CONCLUSIÓ

Amb les dades ressenyades en el present projecte, a judici del facultatiu que subscriu, s’estimen
suficientment descrites les instal lacions objecte del mateix.

EL FACULTATIU

Cornellà del Terri, març de 2019

Josep Masachs i Bantí
Enginyer Tècnic Industrial - Col·legiat núm. 11.390
Carrer G, 49 · Pol. Ind. Pont-Xetmar
17844 Cornellà del Terri
Tel 972 59 66 92 · Fax 972 59 67 44
e-mail: proisotec@proisotec.com
DNI: 77910131T
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2 DOCUMENT ANNEX 2: CÀLCULS
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Xarxa enllumenta públic: 

Tensió(V): Trifàsica 400, Monofàsica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 0,9

Linea Nudo
Orig. 

Nudo
Dest.

Long.
(m) 

Metal/
Xu(m /m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T) 

(A) 
In/Ireg

(A) 
In/Sens.

Dif(A/mA) 
Sección
(mm2)

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo
(mm)

2 6 7 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,81|0,92|0,81  4x6 57/1 90

3 7 8 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,81|0,92|0,81  4x6 57/1 90

4 8 9 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,81|0,92|0,81  4x6 57/1 90

5 9 10 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0|0,12|0  4x6 57/1 90

6 9 11 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,81|0,69|0,81  4x6 57/1 90

7 11 12 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,81|0,69|0,69  4x6 57/1 90

8 12 13 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,69|0,69|0,69  4x6 57/1 90

9 13 14 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,69|0,58|0,69  4x6 57/1 90

10 14 15 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,69|0,58|0,58  4x6 57/1 90

11 15 16 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,58|0,58|0,58  4x6 57/1 90

14 16 19 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,46|0,46|0,58  4x6 57/1 90

15 19 20 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,46|0,46|0,58  4x6 57/1 90

16 20 21 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,46|0,46|0,46  4x6 57/1 90

17 21 22 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,46|0,46|0,46  4x6 57/1 90

18 22 23 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,35|0,46|0,46  4x6 57/1 90

19 23 24 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,35|0,35|0,46  4x6 57/1 90

20 24 25 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,35|0,35|0,35  4x6 57/1 90

21 25 26 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,23|0,35|0,35  4x6 57/1 90

22 26 27 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,23|0,23|0,35  4x6 57/1 90

23 27 28 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,23|0,23|0,23  4x6 57/1 90

24 28 29 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,12|0,23|0,23  4x6 57/1 90

25 29 30 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,12|0,12|0,23  4x6 57/1 90

26 30 31 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,12|0,12|0,12  4x6 57/1 90

27 31 32 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0|0,12|0,12  4x6 57/1 90

28 32 33 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0|0|0,12  4x6 57/1 90

29 33 34 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0|0|0,12  4x6 57/1 90

1 6 1 57 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. -0,92|-0,92|-0,81  4x6 57/1 90

12 16 17 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,12|0|0  4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA)



P17022 PROJECTE PER L’ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ DEL C/COLOM, C/VERGE DE MONTSERRAT I C/LLIMONA DEL MUNICIPI DE PORQUERES
19

Nudo(V) 
6-R 0,156 0,068 (-24 W)   
6-S 0,156 0,068   
6-T 0,139 0,06   
7-R 0,173 0,075   
7-S 0,175 0,076   
7-T 0,156 0,068   
8-R 0,198 0,086   
8-S 0,203 0,088   
8-T 0,18 0,078   
9-R 0,222 0,096   
9-S 0,23 0,1 (-24 W)   
9-T 0,205 0,089   

10-R 0,222 0,096   
10-S 0,243 0,105 (-24 W)   
10-T 0,205 0,089   
11-R 0,261 0,113   
11-S 0,264 0,114   
11-T 0,244 0,105 (-24 W)   
12-R 0,3 0,13 (-24 W)   
12-S 0,298 0,129   
12-T 0,278 0,12   
13-R 0,334 0,145   
13-S 0,333 0,144 (-24 W)   
13-T 0,312 0,135   
14-R 0,372 0,161   
14-S 0,365 0,158   
14-T 0,35 0,152 (-24 W)   
15-R 0,411 0,178 (-24 W)   
15-S 0,398 0,172   
15-T 0,383 0,166   
16-R 0,431 0,187   
16-S 0,418 0,181 (-24 W)   
16-T 0,403 0,175   
19-R 0,451 0,195   
19-S 0,438 0,19   
19-T 0,427 0,185   
20-R 0,474 0,205   
20-S 0,461 0,2   
20-T 0,454 0,197 (-24 W)   
21-R 0,487 0,211   
21-S 0,475 0,206   
21-T 0,468 0,203   
22-R 0,499 0,216 (-24 W)   
22-S 0,487 0,211   
22-T 0,48 0,208   
23-R 0,52 0,225   
23-S 0,513 0,222 (-24 W)   
23-T 0,506 0,219   
24-R 0,54 0,234   
24-S 0,532 0,23   
24-T 0,53 0,23 (-24 W)   
25-R 0,56 0,243 (-24 W)   
25-S 0,553 0,239   
25-T 0,551 0,239   
26-R 0,577 0,25   
26-S 0,575 0,249 (-24 W)   
26-T 0,573 0,248   
27-R 0,59 0,255   
27-S 0,588 0,254   
27-T 0,59 0,256 (-24 W)   
28-R 0,605 0,262 (-24 W)   
28-S 0,603 0,261   
28-T 0,606 0,262   
29-R 0,615 0,266   
29-S 0,619 0,268 (-24 W)   
29-T 0,621 0,269   
30-R 0,626 0,271   
30-S 0,629 0,272   
30-T 0,637 0,276 (-24 W)   
31-R 0,636 0,275 (-24 W)   
31-S 0,639 0,277   
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31-T 0,647 0,28   
32-R 0,636 0,275   
32-S 0,65 0,282 (-24 W)   
32-T 0,658 0,285   
33-R 0,636 0,275   
33-S 0,65 0,282   
33-T 0,666 0,288   
34-R 0,636 0,275   
34-S 0,65 0,282   
34-T 0,669 0,29* (-24 W)   

30 0 230,94 0 (552 W)   
17-R 0,44 0,191 (-24 W)   
17-S 0,418 0,181   
17-T 0,403 0,175   

NOTA:  
- * Nus de major c.d.t.  

Caiguda de tensió total en els diferents itineraris:

  30-6-7-8-9-10 = 0.09 % 
  30-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 = 0.29 % 
  30-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17 = 0.17 % 
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3 DOCUMENT ANNEX 3: PLÀNOLS.
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REFERÈNCIA

DESCRIPCIÓ PLÀNOL

DESCRIPCIÓ PROJECTE

SITUACIÓ

TITULAR

Nº PLÀNOL

DATA

ESCALA

C/ G, 49 · P.I. Pont-Xetmar · 17844 Cornellà del Terri
T 972596692 · F 972596744 · www.proisotec.cat

MODIFICACIONS

DATA DIBUIXAT APROVAT MOTIU

0m 10 20

1/1.250

Josep Masachs i Bantí | DNI 77910131T
Enginyer Tècnic Industrial | Col·legiat Nº 11390

SIGNATURA TÈCNIC

PROJECTE PER L'ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ
DEL C/COLOM, C/VERGE DE MONTSERRAT I
C/JOSEP LLIMONA DEL MUNICIPI DE
PORQUERES A LA PROVÍNCIA DE GIRONA

MATA/PORQUERES

AJUNTAMENT DE PORQUERES

P17022

Març 2019

ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ

EN-01 A1

NOTA:

Les lluminàries VLED s'instalaràn en els següents carrers
principals:

-Carrer Colom
-Carrer Pedreres
-Carrer Jaume Balmes
-Carrer Maria Benlliure
-Carrer Àngel Guimerà
-Carrer Narcís Munturiol

Totes les altres lluminàries dels carrers secundaris seran PLED.

                                       Línia d'enllumenat L.1

                                       Línia d'enllumenat L.4

                                       Línia d'enllumenat L.5

1 tub Ø90
L-1 - 4x6+35
mm²

                                       Línia d'enllumenat L.6

                                       Línia d'enllumenat L.9

1 tub Ø90
L-6 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-9 - 4x6+35
mm²

                                     Línia d'enllumenat L.11

                                    Línia d'enllumenat L.12

Línia d'enllumenat L.13

1 tub Ø90
L-13 - 4x6+35
mm²

                                       Línia d'enllumenat L.2

                                       Línia d'enllumenat L.3

Línia d'enllumenat L.10

1 tub Ø90
L-2 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-3 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-4 - 4x6+35
mm²

                                        Línia d'enllumenat L.7

    Línia d'enllumenat L.8

1 tub Ø90
L-5 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-7 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-8 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-10 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-11 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-12 - 4x6+35
mm²

                                       Connexió 4K1 a 4K2
1 tub Ø90
L1.P - 5x16
mm²

Quadre  4K1 Quadre  4K2 Quadre  4L Connexió 4K1 a 4K2

Zones de quadres

4K2

4L

i fonament columna, s/e

Formigó H25

corrugat de doble capa
Tub de PVC

Cable tensió nominal

Caixa estanca IP-55

1000 V

1000 V DE 2*2.5 mm2
Cable tensió nominal

Regleta connexions

Fusible

B

A

Alçada Suport base

80x80

Quadre dimensions fonamentació

6 m
Columna PernsB

80 M20

A Longitud

65 180

Connexions elèctriques interior columna

(mm)

80x808 m 100 M26 70 200

LLEGENDA

Cu nu de 35mm₂, línia de terra amb tub corbable
corrugat PE Ø90.

Cablatge elèctric 4x6 amb tub corbable corrugat Ø90, en
creuaments s'instal.larà en tub Ø110. Als creumantes es
deixarà un tub de reserva.

Arqueta existent a connectar amb tubs i línies a executar
en aquesta fase.

Arqueta a instal.lar.

Lluminària existent on es preveu connectar les línies
existents. Es preveu entrada de tub i línia per un lateral
de la columna i sortida per l'altre lateral. Connectant fins
a columna per tubs existents.

Quadre d'enllumenat.

10 Cinta senyalitzadora de
l'existència de cable elèctric
d'enllumenat públic

40

Canalització per vorera de formigó

10cm d'acabat de formigó

Grava ciment

Formigó

40

45

Cinta senyalitzadora de
l'existència de cable elèctric
d'enllumenat públic

40

Ø 90

Canalització per calzada i creuaments

Formigó HM20

Cinta senyalitzadora de
l'existència de cable elèctric
d'enllumenat públic

40

8

10

Paviment asfàltic

Ø 90

40

Capa de sorra

Cable de terra nu de Cu
35 mm²

Capa de sorra

Cable de terra nu de Cu
35 mm²

Canalització per vorera de panot

45

Capa de sorra

Cable de terra nu de Cu
35 mm²

40

Ø 90

45

Grava ciment

Formigó

Panot



4K1426

4K1432

4K1466

4K1467

4K1214

4K1918

4K1919

4K1921

4K1922

4K1923

4K1468B

4H

4

4

4

4K1402

4K1403
4K1404

4K1405
4K1406

4K1407

4K1420
4K1421

4K14224K1423
4K14244K1425

4K1427
4K14284K14294K14304K1431

4K14334K14344K14354K14364K14374K1438

4K1469
4K1470

4K1471

4K1472

4K1212

4K1213

4K1215

4K1915

4K1916

4K1917

4K1920

4K11094K1112

9

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²
Cu nu 35 mm²

²

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

1 tub Ø90
L-3 - 4x6+35
mm² 1 tub Ø90

L-1 - 4x6+35
mm²

L-3 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-4 - 4x6+35
mm²

L 13  4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-3 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-3 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-1 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90

Cu nu 35 mm²

1 tub Ø90
L-9- 4x6+35
mm²

2

4K1917
4K1918

4K1920
4K1919

1915

4K1921

4K1916

1 tub Ø90
L1.P - 5x16
mm²

1 tub Ø90
L1.P - 5x16
mm²

1 tub Ø90
L1.P - 5x16
mm²

mbit projecte
Joan Maragall

Àmbit projecte C/
Colom - C/ Verge
de Montserrat

2 tubs

3 tubs+Cu nu 35 mm2

Arqueta
existent

Arqueta
existent

2 tubs
Ø90

3 tubs
Ø110

2 tubs
Ø110

Cu nu 35 mm²

Connexió a
línia existent

2 tubs+Cu nu 35 mm2

2 tubs Ø 110+Cu nu 35 mm2

4O425

4O426

4O427

4O428

4O429

4O430

4O431

4O432

4O433

4O434

4O435

4P101

4P102

4P103

4P104

4P105

4P106

4P107

4P108

4P109

4P110

4P111

4P112

4P113

4P114

4P115

4P116

4P117

4P208

4P209
4P210

4P211

4P212
4P213

4P214

4P222

4P223
4P224

4P225

4P233

4P234
4P235

4P236

4P301

4P323

4P

4N304

4H1084H109
4H110

4H111

4H112
4H113

4H114

4H115

4H136

4H137

4H138
4H139

4H140
4H141

4H142
4H143

4H144

4H145

4M102
4M103

4M104
4M105

4M106

4M108

4M109

4M110

4M111 4N150

4N151

4I214

REFERÈNCIA

DESCRIPCIÓ PLÀNOL

DESCRIPCIÓ PROJECTE

SITUACIÓ

TITULAR

Nº PLÀNOL

DATA

ESCALA

C/ G, 49 · P.I. Pont-Xetmar · 17844 Cornellà del Terri
T 972596692 · F 972596744 · www.proisotec.cat

MODIFICACIONS

DATA DIBUIXAT APROVAT MOTIU

0m 10 20

1/1.250

Josep Masachs i Bantí | DNI 77910131T
Enginyer Tècnic Industrial | Col·legiat Nº 11390

SIGNATURA TÈCNIC

PROJECTE PER L'ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ
DEL C/COLOM, C/VERGE DE MONTSERRAT I
C/JOSEP LLIMONA DEL MUNICIPI DE
PORQUERES A LA PROVÍNCIA DE GIRONA

MATA/PORQUERES

AJUNTAMENT DE PORQUERES

P17022

Març 2019

ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ
C/ COLOM I C/VERGE DE MONTSERRAT

EN-02 A3

LLEGENDA

Cu nu de 35mm₂, línia de terra amb tub corbable
corrugat PE Ø90.

Cablatge elèctric 4x6 amb tub corbable corrugat Ø90, en
creuaments s'instal.larà en tub Ø110. Als creumantes es
deixarà un tub de reserva.

Arqueta existent a connectar amb tubs i línies a executar
en aquesta fase.

Arqueta a instal.lar.

Lluminària existent on es preveu connectar les línies
existents. Es preveu entrada de tub i línia per un lateral
de la columna i sortida per l'altre lateral. Connectant fins
a columna per tubs existents.

Quadre d'enllumenat.



4K19074K1908
4K1909

4K1910
4K19114K1912

4K14414K1443

4K1446

4K1447

4K1448

4K1449

4K14504K14514K14524K14534K1454

4K2455

4K1456 4K1479

4K1488

4K1489
4K1496

4K1497

4K1901

4P106

4P107

4P108

4P109

4P110

4P111

4P112

4P113

4P222

4P223
24
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4K1932

4K1409

4K1412

4K14424K1444

4K1445

4K14

4K1480

4K1499
4K1900

4K1904
4K1903

4K1906

4K1439

4K1902
4K1905

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

Cu nu 35 mm²

1 tub Ø90
L-3 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-3 - 4x6+35
mm²

1 tub Ø90
L-3 - 4x6+35
mm²

4K2

4K1913
4K1498

4K1914
4K1915

4K19

1 tub Ø90
L-3 - 4x6+35
mm²

Àmbit p
c/ Joan 

1 tub Ø90
L-3 - 4x6+35
mm²

Connexió de l'enllumenat
del C/Joan Maragall a
lluminària existent a parc

2 tubs

Connexió a
línia existent

1 tub Ø90
L-3 - 4x6+35
mm²

4O425

4O426

4O427

4O428

4O429

4O430

4O431

4O432

4O433

4O434

4O435

4P101

4P102

4P103

4P104

4P105

4P106

4P107

4P108

4P109

4P110

4P111

4P112

4P113

4P114

4P115

4P116

4P117

4P208

4P209
4P210

4P211

4P212
4P213

4P214

4P222

4P223
4P224

4P225

4P233

4P234
4P235

4P236

4P301

4P323

4P

4N304

4H1084H109
4H110

4H111

4H112
4H113

4H114

4H115

4H136

4H137

4H138
4H139

4H140
4H141

4H142
4H143

4H144

4H145

4M102
4M103

4M104
4M105

4M106

4M108

4M109

4M110

4M111 4N150

4N151

4I214

REFERÈNCIA

DESCRIPCIÓ PLÀNOL

DESCRIPCIÓ PROJECTE

SITUACIÓ

TITULAR

Nº PLÀNOL

DATA

ESCALA

C/ G, 49 · P.I. Pont-Xetmar · 17844 Cornellà del Terri
T 972596692 · F 972596744 · www.proisotec.cat

MODIFICACIONS

DATA DIBUIXAT APROVAT MOTIU

0m 10 20

1/1.250

Josep Masachs i Bantí | DNI 77910131T
Enginyer Tècnic Industrial | Col·legiat Nº 11390

SIGNATURA TÈCNIC

PROJECTE PER L'ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ
DEL C/COLOM, C/VERGE DE MONTSERRAT I
C/JOSEP LLIMONA DEL MUNICIPI DE
PORQUERES A LA PROVÍNCIA DE GIRONA

MATA/PORQUERES

AJUNTAMENT DE PORQUERES

P17022

Març 2019

ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ
C/ JOSEP LLIMONA

EN-03 A3

LLEGENDA

Cu nu de 35mm₂, línia de terra amb tub corbable
corrugat PE Ø90.

Cablatge elèctric 4x6 amb tub corbable corrugat Ø90, en
creuaments s'instal.larà en tub Ø110. Als creumantes es
deixarà un tub de reserva.

Arqueta existent a connectar amb tubs i línies a executar
en aquesta fase.

Arqueta a instal.lar.

Lluminària existent on es preveu connectar les línies
existents. Es preveu entrada de tub i línia per un lateral
de la columna i sortida per l'altre lateral. Connectant fins
a columna per tubs existents.

Quadre d'enllumenat.
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

0.Ax Instal·lació d'enllumenat exterior

Canalitzacions i línies0.A.3x
FG31Z554 m Cable 0,6/1 kV RVFV-K, 4x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RVFV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb arma-
dura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub
c/colom i c/v. montserrat 550,00 550,00Act0010
c/josep llimona 80,00 80,00Act0010

630,00 7,96 5.014,80
EG312224 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), bipolar, de sección 2 x 1,5 mm2, con cubier-
ta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tu-
bo

100,00 1,44 144,00
FG380907 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra
c/colom i c/v. montserrat 550,00 550,00Act0010
c/josep llimona 80,00 80,00Act0010

630,00 10,05 6.331,50
FG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

570,00 2,79 1.590,30
FG22TK1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

202,00 3,22 650,44
FDK262B8 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15 cm,+reblert

terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
arquetes 11 11,00Act0010
previsió connexió 16 16,00Act0010

27,00 55,84 1.507,68
FDK262G8 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15 cm,+reblert

terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

4,00 96,81 387,24
FDKZZJB4 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400mm,B125,col.mort.

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124. Amb lletres E.P. o Enllumenat Públic. Tapa ex-
traïble, amb desbloqueig i obertura amb clau codificada, segons es-
pecificacions del plec de condicions tècniques de l'Ajuntament de
Barcelona, col·locat amb morter
arquetes 11 11,00Act0010
previsió connexió 16 16,00Act0010

120 marzo 2019
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

27,00 89,40 2.413,80
FDKZHJB4 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, re-
colzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter.

4,00 109,36 437,44
FGD2314D u Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,2m2,g=2,5mm,soterra.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

23,00 41,32 950,36
EGD1441E u Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=18.3mm,clav.terr.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18.3 mm de diàmetre,
clavada a terra

23,00 25,36 583,28
PAENLL01 Connexió a línia existent.

Connexió de línia d'enllumenat a línia existent a c/Colom. S'inclou
adaptació d'arqueta existent per a incloure dos nous tubs i conne-
xió de línia a línia existent amb cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub; dins caixa estanca. Connexió conductor
de terra a xarxa existent.

1,00 96,75 96,75
PPAUZ119 pa Connexió de lluminària

Partida alçada per a localització de línia existent i tubs existents
d'alimentació a cada lluminària, desconnexió de línia existent a llu-
minària i posterior connexió a nova línia instal.lada. Es preveu tots
els treballs necessaris, per la instal.lació del cablejat fins a l'interior
de la columna, per tub existent. Es preveu entrada per un lateral i
sortida per altre lateral de la columna.

23,00 60,00 1.380,00
FDK262BR u Connexió de tubs a arquetes existents

Adaptació de pericó de registre existent per a connectar nous tubs
de connexió per a noves línies.

4,00 31,66 126,64
PPAUZ119Z1012 pa Trasllat de linies electriques existents fins a abocador autoritzat.

Retirada i neteja de linies electriques i tubs desmuntats existents i
trasllat fins a abocador més proper autoritzat.

1,00 280,00 280,00

TOTAL 0.A.3x ......................................................................................... 21.894,23
Obra civil0.A.4x

G2220A13 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,m.man.,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora

2,00 51,20 102,40
K219KBC0 m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar
la zona a demolir

505,00 7,38 3.726,90

220 marzo 2019
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

G222F123 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny tràns.,retroexcavadora+martell+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny de trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat
Calçada 505,00 0,40 0,50 101,00Act0010
Vorera 56,00 0,40 0,50 11,20Act0010

112,20 29,80 3.343,56
F2R35039 m3 Transp.terres i mat.obra,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-15km

Transport de material extret de rases a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrre-
ga amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km
Calçada 505,00 0,40 0,50 101,00Act0010
Vorera 56,00 0,40 0,50 11,20Act0010

112,20 7,95 891,99
F2RA7L00 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus terra inerts,LER 170504

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la depo-
sició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). S'inclou totes
les taxes de la seva gesió.
Calçada 505,00 0,40 0,22 44,44Act0010
Vorera 56,00 0,40 0,40 8,96Act0010

53,40 5,33 284,62
F2RA61H0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, amb codi 170101 se-
gons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). S'inclou totes les taxes de la seva gesió.
Calçada 505,00 0,40 0,20 40,40Act0010
Vorera 46,00 0,40 0,10 1,84Act0010

42,24 11,60 489,98
F2RA61HZ m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus LER 170302

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de mescles bituminoses, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170102 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).S'inclou totes les taxes de
la seva gesió.
Calçada 505,00 0,40 0,08 16,16Act0010

16,16 19,20 310,27
F31521B1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió
calçada 505,00 0,40 0,37 74,74Act0010
vorera 56,00 0,40 0,10 2,24Act0010

76,98 70,52 5.428,63
F2285M00 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra ,g=25-50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
Calçada 505,00 0,40 0,10 20,20Act0010
Vorera 56,00 0,40 0,10 2,24Act0010

22,44 46,52 1.043,91
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

F31522ZZ m3 Reblert de rasa amb sòl ciment

Reblert de rases amb sòl ciment, format per base granular amb una
dotació del 3% de ciment portland, inclòs transport a l'obra, estesa
per capes, humectació i compactació.
Voreres 56,00 0,40 0,35 7,84Act0010

7,84 36,40 285,38
K21G2011Z1 m Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre canonada,p/malla

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada
al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla sen-
yalitzadora
Calçada 505,00 505,00Act0010
Vorera 56,00 56,00Act0010

561,00 0,30 168,30
F9H11231 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.granític est-compact.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria den-
sa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Calçada 2,4 505,00 0,40 0,08 38,78Act0010

38,78 54,78 2.124,37
E9E11114 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu sup.,col.est.sorra-cim.200kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ci-
ment pòrtland
voreres 40,00 0,40 16,00Act0010

16,00 25,93 414,88
G2191305 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

27,00 3,86 104,22
G96511C9 m Vorada recta, form.no est. h=20-25cm, rejunt.morter

Vorada recta de formigó amb les mateixes carecterístiques que la
vorada existent, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'al-
çària i rejuntada amb morter

27,00 23,28 628,56
PPAUZ119Z1 pa Partida alçada abonament íntegre de legalit. d'electricitat.

Projecte de legalització de les instal·lacions d'enllumenat públic, cer-
tificat final d'obra, pagament per part de l'industrial adjudicatari
dels visats del projecte al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials, ta-
xes pertinents al Departament de indústria i entrega d'una còpia
dels projectes a la propietat.

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL 0.A.4x ......................................................................................... 20.547,97
Seguretat i salut0.A.5x

PPAUZ101 u Seguretat i salut de l'obra

Execució de seguretat i salut i prevenció riscos laborals de l'obra.
1,00 800,00 800,00

TOTAL 0.A.5x ......................................................................................... 800,00
TOTAL 0.Ax ..................................................................................................................................... 43.242,20

TOTAL............................................................................................................................................................. 43.242,20
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D0391311 m3 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.
Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra

A0150000 1,050 h Manobre especialista 18,55 19,48
B0310020 1,520 t Sorra p/morters 17,37 26,40
B0512401 0,200 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 20,66
C1705600 0,750 h Formigonera 165l 1,71 1,28

COST TOTAL ..................................................................... 67,82
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SESENTA Y SIETE EUROS amb OCHENTA Y DOS
CÈNTIMS

E9E11114 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu sup.,col.est.sorra-cim.200kg/m3
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu supe-
rior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

A0122000 0,450 h Oficial 1a paleta 23,38 10,52
A0140000 0,300 h Manobre 18,68 5,60
B0111000 0,010 m3 Aigua 1,67 0,02
B0310500 0,044 t Sorra 0-3,5 mm 17,00 0,76
B0512401 0,003 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 0,32
B9E11100 1,000 m2 Panot gris 20x20x2,5cm,cl.1a,preu sup. 6,50 6,63
D0391311 0,030 m3 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 67,82 2,08

COST TOTAL ..................................................................... 25,93
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VEINTICINCO EUROS amb NOVENTA Y TRES CÈNTIMS

EG312224 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con desig-
nación RZ1-K (AS), bipolar, de sección 2 x 1,5 mm2, con cubierta del cable
de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo

A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 23,11 0,35
A013H000 0,015 h Ajudant electricista 19,82 0,30
BG312220 1,000 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2 0,77 0,79

COST TOTAL ..................................................................... 1,44
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CUARENTA Y CUATRO CÈNTIMS

EGD1441E u Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=18.3mm,clav.terr.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix es-
tàndard, de 2500 mm de llargària de 18.3 mm de diàmetre, clavada a terra

A012H000 0,266 h Oficial 1a electricista 23,11 6,15
A013H000 0,266 h Ajudant electricista 19,82 5,27
BGD14410 1,000 u Piqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=18.3mm,estànd. 9,82 9,82
BGYD1000 1,000 u P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 4,12 4,12

COST TOTAL ..................................................................... 25,36
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VEINTICINCO EUROS amb TREINTA Y SEIS CÈNTIMS

F2285M00 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra ,g=25-50cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tonga-
des de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 0,200 h Manobre especialista 18,55 3,71
%NAAA0150 0,037 % Despeses auxiliars 1,50 0,06
B0311500 1,800 t Sorra pedra calc. 0-3,5 mm 20,75 37,35
C1315020 0,050 h Retroexcavadora mitjana 68,77 3,44
C133A0K0 0,200 h Picó vibrant,plac.60cm 9,81 1,96

COST TOTAL ..................................................................... 46,52
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CUARENTA Y SEIS EUROS amb CINCUENTA Y DOS
CÈNTIMS

F2R35039 m3 Transp.terres i mat.obra,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-15km
Transport de material extret de rases a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501700 0,216 h Camió transp.7 t 36,79 7,95

COST TOTAL ..................................................................... 7,95
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIETE EUROS amb NOVENTA Y CINCO CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

F2RA61H0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de for-
migó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de cons-
trucció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002). S'inclou totes les taxes de la
seva gesió.

B2RA61H0 1,450 t Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER
170101

8,00 11,60

COST TOTAL ..................................................................... 11,60
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONCE EUROS amb SESENTA CÈNTIMS

F2RA61HZ m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus LER 170302

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mes-
cles bituminoses, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170102 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).S'inclou totes les taxes de la seva gesió.

B2RA61HZ 2,400 t Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER
170302

8,00 19,20

COST TOTAL ..................................................................... 19,20
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIECINUEVE EUROS amb VEINTE CÈNTIMS

F2RA7L00 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus terra inerts,LER 170504
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002). S'inclou totes les taxes de la seva ge-
sió.

B2RA7L00 1,000 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus terra
inerts,LER 170504

5,33 5,33

COST TOTAL ..................................................................... 5,33
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINCO EUROS amb TREINTA Y TRES CÈNTIMS

F31521B1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

A0140000 0,250 h Manobre 18,68 4,67
B064100C 1,000 m3 Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 59,86 65,85

COST TOTAL ..................................................................... 70,52
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETENTA EUROS amb CINCUENTA Y DOS CÈNTIMS

F31522ZZ m3 Reblert de rasa amb sòl ciment
Reblert de rases amb sòl ciment, format per base granular amb una dotació
del 3% de ciment portland, inclòs transport a l'obra, estesa per capes, hu-
mectació i compactació.

A0140000 0,300 h Manobre 18,68 5,60
B06596ZZ 1,100 m3 Sòl ciment 28,00 30,80

COST TOTAL ..................................................................... 36,40
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TREINTA Y SEIS EUROS amb CUARENTA CÈNTIMS

F9H11231 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.granític est-compact.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 0,42
A0140000 0,086 h Manobre 18,68 1,61
B9H11231 1,000 t Mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.granític 50,66 50,66
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 67,39 0,81
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,72 0,54
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 61,61 0,74

COST TOTAL ..................................................................... 54,78
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINCUENTA Y CUATRO EUROS amb SETENTA Y OCHO
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

FDK262B8 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15 cm,+reblert terra
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i re-
blert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,500 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 11,18
A0140000 1,000 h Manobre 18,68 18,68
B0330020 0,097 t Grava p/drens 18,60 1,80
BDK21495 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 15,26 15,26
C1503000 0,200 h Camió grua 44,62 8,92

COST TOTAL ..................................................................... 55,84
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINCUENTA Y CINCO EUROS amb OCHENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

FDK262BR u Connexió de tubs a arquetes existents
Adaptació de pericó de registre existent per a connectar nous tubs de con-
nexió per a noves línies.

A012N000 0,500 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 11,18
A0140000 1,000 h Manobre 18,68 18,68
B0330020 0,097 t Grava p/drens 18,60 1,80

COST TOTAL ..................................................................... 31,66
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TREINTA Y UN EUROS amb SESENTA Y SEIS CÈNTIMS

FDK262G8 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15 cm,+reblert terra
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i re-
blert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,550 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 12,30
A0140000 1,100 h Manobre 18,68 20,55
B0330020 0,173 t Grava p/drens 18,60 3,22
BDK214F5 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 42,89 42,89
C1503000 0,400 h Camió grua 44,62 17,85

COST TOTAL ..................................................................... 96,81
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOVENTA Y SEIS EUROS amb OCHENTA Y UN CÈNTIMS

FDKZHJB4 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·lo-
cat amb morter.

A012N000 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 10,06
A0140000 0,450 h Manobre 18,68 8,41
B0710150 0,005 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 32,25 0,17
BDKZHJB0 1,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
90,72 90,72

COST TOTAL ..................................................................... 109,36
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CIENTO NUEVE EUROS amb TREINTA Y SEIS CÈNTIMS

FDKZZJB4 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400mm,B125,col.mort.
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, re-
colzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124. Amb lletres E.P. o Enllumenat Públic. Tapa extraïble, amb desbloqueig i
obertura amb clau codificada, segons especificacions del plec de condi-
cions tècniques de l'Ajuntament de Barcelona, col·locat amb morter

A012N000 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 10,06
A0140000 0,450 h Manobre 18,68 8,41
B0710150 0,005 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 32,25 0,17
BDKZZJB0 1,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

400x400mm,B125
70,76 70,76

COST TOTAL ..................................................................... 89,40
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de OCHENTA Y NUEVE EUROS amb CUARENTA CÈNTIMS

FG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

A012H000 0,033 h Oficial 1a electricista 23,11 0,76
A013H000 0,020 h Ajudant electricista 19,82 0,40
BG22TH10 1,000 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 1,60 1,63
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

COST TOTAL ..................................................................... 2,79
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETENTA Y NUEVE CÈNTIMS

FG22TK1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

A012H000 0,033 h Oficial 1a electricista 23,11 0,76
A013H000 0,020 h Ajudant electricista 19,82 0,40
BG22TK10 1,000 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada 2,02 2,06

COST TOTAL ..................................................................... 3,22
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VEINTIDOS CÈNTIMS

FG31Z554 m Cable 0,6/1 kV RVFV-K, 4x6mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb desig-
nació RVFV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix
d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 23,11 0,92
A013H000 0,040 h Ajudant electricista 19,82 0,79
BG31Z550 1,000 m Cable 0,6/1 kV RVFV-K, 4x6mm2,col.tub 6,13 6,25

COST TOTAL ..................................................................... 7,96
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIETE EUROS amb NOVENTA Y SEIS CÈNTIMS

FG380907 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 23,11 4,62
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 19,82 3,96
BG380900 1,000 m Conductor Cu nu,1x35mm2 1,29 1,32
BGY38000 1,000 u P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,15 0,15

COST TOTAL ..................................................................... 10,05
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIEZ EUROS amb CINCO CÈNTIMS

FGD2314D u Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,2m2,g=2,5mm,soterra.
Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2,
de 2,5 mm de gruix i soterrada

A012H000 0,166 h Oficial 1a electricista 23,11 3,84
A013H000 0,166 h Ajudant electricista 19,82 3,29
BGD23140 1,000 u Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,2m2,g=2,5mm 30,07 30,07
BGYD2000 1,000 u P.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 4,12 4,12

COST TOTAL ..................................................................... 41,32
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CUARENTA Y UN EUROS amb TREINTA Y DOS CÈNTIMS

G2191305 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0150000 0,100 h Manobre especialista 18,55 1,86
C1101200 0,050 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,65 0,78
C1313330 0,024 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 1,22

COST TOTAL ..................................................................... 3,86
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb OCHENTA Y SEIS CÈNTIMS

G2220A13 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,m.man.,càrr.+terres deix.vora
Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mit-
jans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora

A0140000 2,700 h Manobre 18,68 50,44
%NAAA0150 0,504 % Despeses auxiliars 1,50 0,76

COST TOTAL ..................................................................... 51,20
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINCUENTA Y UN EUROS amb VEINTE CÈNTIMS

G222F123 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny tràns.,retroexcavadora+martell+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en te-
rreny de trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega me-
cànica del material excavat

A0140000 0,050 h Manobre 18,68 0,93
C1103331 0,217 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc. 70,63 15,33
C1313330 0,266 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 13,54
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

COST TOTAL ..................................................................... 29,80
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VEINTINUEVE EUROS amb OCHENTA CÈNTIMS

G96511C9 m Vorada recta, form.no est. h=20-25cm, rejunt.morter
Vorada recta de formigó amb les mateixes carecterístiques que la vorada
existent, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb
morter

A012N000 0,230 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 5,14
A0140000 0,470 h Manobre 18,68 8,78
B06NN14C 0,066 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 57,13 4,15
B0710250 0,002 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 30,93 0,06
B96511C0 1,000 m Vorada recta, MC, A1 (20x14cm), B, H, S(R-3.5MPa) 4,90 5,15

COST TOTAL ..................................................................... 23,28
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VEINTITRES EUROS amb VEINTIOCHO CÈNTIMS

K219KBC0 m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a de-
molir

A0150000 0,270 h Manobre especialista 18,55 5,01
C170H000 0,270 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,77 2,37

COST TOTAL ..................................................................... 7,38
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIETE EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS

K21G2011Z1 m Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre canonada,p/malla
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

A012H000 0,007 h Oficial 1a electricista 23,11 0,16
A013H000 0,007 h Ajudant electricista 19,82 0,14

COST TOTAL ..................................................................... 0,30
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CERO EUROS amb TREINTA CÈNTIMS

520 marzo 2019
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B MATERIALS
B033 GRAVES

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0330020.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
Confecció de formigons
Confecció de barreges grava ciment per a paviments
Material per a drenatges
Material per a paviments

El seu origen pot ser:
Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

Els granulats naturals poden ser:
De pedra granítica
De pedra calcària

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
Granulats reciclats provinents de construcció de maó
Granulats reciclats provinents de formigó
Granulats reciclats mixtes
Granulats reciclats prioritariament naturals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director
d'Obra, entre d'altres:

Classificació geològica.
Estudi de morfologia.
Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n'extraguessin.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o
corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida
d'obra en 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)
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació
de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:

Material ceràmic: <= 5% del pes
Partícules lleugeres: <= 1% del pes
Asfalt: <= 1% del pes
Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl lics: Nul
Ús admissible:

Drenatges
Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
Protecció de cobertes
Bases i subbases de paviments

GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl lics: Nul
Ús admissible:

Drenatges
Formigons en massa

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.

eelsssssssssssssssssss quququququququququququququququuquququqqquuququqququuquqqquuququququququqq eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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Ús admissible:
Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
Per a confecció de formigons
Per a drens
Per a paviments
Per a confecció de mescles grava ciment tipus GC 1 o GC 2

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D IL N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita;
V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les
següents dimensions:

0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de
la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º
(amb la direcció de formigonat)
0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:

Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït
(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el
segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE EN 1744 1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE EN 933 2):

Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
Per a granulats reciclats mixtos: < 5%

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE EN 933 3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933 2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE
EN 1744 1):

Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE EN 1744 1):

Granulats naturals: <= 1% en pes
Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
Altres granulats: <= 0,4% en pes

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE EN 1744 1):
Granulats naturals: <= 0,8% en pes
Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes

Clorurs expressats en Cl i referits a granulat sec (UNE EN 1744 1):
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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
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F15/d15: < 5
F50/d50: < 5

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció
x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:

F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:

Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny
natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les
condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25
mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més
de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre
1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:

Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT 111)) sigui inferior al 2%
(UNE 103502).

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar los sota cobert per
evitar els canvis de temperatura del granulat.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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:
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2 1C «Drenaje
superficial».

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

Identificació del subministrador
Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
Data del lliurament
Nom del peticionari
Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
Quantitat de granulat subministrat
Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid
subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs

d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs

d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:

Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de
la següent informació:

Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma (UNE EN 12620)
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables
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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

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el
compliment de les especificacions establertes a la norma EHE 08, si el material s'ha d'utilitzar en la
confecció de formigons.

OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de
com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article
78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article
28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació,
ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

Índex de llenques (UNE EN 933 3).
Terrossos d'argila (UNE 7133)
Partícules toves (UNE 7134)
Coeficient de forma (UNE EN 933 4)
Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933 2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE
EN 1744 1).
Compostos de sofre (SO3) respecte al granulat sec (UNE EN 1744 1).
Contingut en ió clor Cl (UNE EN 1744 1)
Assaig petrogràfic
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146 507 i UNE 146 508).
Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE EN 1367 2).
Absorció d'aigua (UNE EN 1097 6).
Resistència al desgast Los Angeles (UNE EN 1097 2).
Assaig d'identificació per raigs X.
Assaig granulomètric (UNE EN 933 2)

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933 1)
Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
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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.

B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B065960B.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret
697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord
amb les prescripcions de l'EHE 08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a
mínim, la següent informació:

Consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T R/C/TM/A
T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100)
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca

nnnnnir:
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TM: Grandària màxima del granulat en mm.
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment
que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i
les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE 08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants
o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de
superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE 08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons
l'art. 30 de la norma EHE 08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE 08 i complir l'UNE EN 934 2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j
dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:

fcm (t) = ßcc(t) fcm
ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat
del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i
enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R,
CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:

Formigons en massa >= 20 N/mm2
Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:
Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A Q, CEM II/B Q, CEM II/A W, CEM II/B W,
CEM II/A T, CEM II/B T i CEM III/C (UNE EN 197 1), Ciments per a usos especials ESP VI 1 (UNE 80307)
Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A Q, CEM II/B Q, CEM II/A W, CEM II/B W,
CEM II/A T, CEM II/B T, CEM III/C i CEM V/B (UNE EN 197 1)
Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A D, CEM II/A V, CEM II/A P i CEM II/A M(V,P)
(UNE EN 197 1)
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar (UNE 80303 1 i UNE 80303 2), i els de baix calor d'hidratació (UNE EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:

Formigons en massa (HM):

cccccclaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dedededededededededeededededededededededededededededededededededededededededdelll
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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 ¦

óóóó dd ll
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¦ d'Abrams(mm) ¦ d'ús ¦
¦ ¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ Formigó abocat en sec ¦
¦ H >= 160 ¦ Formigó bombejat, submergit o ¦
¦ ¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦
¦ H >= 180 ¦ Formigó submergit, abocat sota ¦
¦ ¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+ +
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+ +
¦ Grandària ¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦ ¦
¦ 32 ¦ 350 ¦
¦ 25 ¦ 370 ¦
¦ 20 ¦ 385 ¦
¦ 16 ¦ 400 ¦
+ +
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3

Relació aigua ciment: 0,45 < A/C < 0,6
Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933 2.
La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933 2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs
el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 6 cm
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Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE
08).

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB SE.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Data i hora de lliurament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Quantitat de formigó subministrat
Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE 08, indicant com a mínim:

Resistència a la compressió
Tipus de consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE 08

Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE 08, indicant com a mínim:
Contingut de ciment per m3
Relació aigua/ciment
Tipus, classe i marca del ciment

cas, la
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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:
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Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el
contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350 7).

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut
resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.

Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els
següents assaigs:

Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
Assaig granulomètric (UNE EN 933 1)
Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933 8)
Terrossos d'argila (UNE 7133)
Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933 3)
Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933 2)

Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097 2)
Substàncies perjudicials (EHE)

Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933 1)
Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
Consistència (UNE 83313)
Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos
dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE 08: N >=
1
Altres casos: N >= 3

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE 08: N >=
1
Altres casos: N >= 4

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE 08: N >=
2
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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:

UUUUUUUn cop
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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.

B071 MORTERS AMB ADDITIUS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0710150.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:

Morter adhesiu
Morter sintètic de resines epoxi
Morter refractari
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Morter de ram de paleta
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El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir li aigua
forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de
superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:

Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que
s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar se.
Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa,
additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals
que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar se en forma d'un o més
components.

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
1: Normal
2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
F: D'adormiment ràpid
T: Amb lliscament reduït
E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió
millorats).

ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:

Adherència inicial (UNE EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després d'immersió en aigua (UNE EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després d'envelliment amb calor (UNE EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després de cicles gel desgel (UNE EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
Adherència inicial (UNE EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)

Característiques especials:
Lliscament (UNE EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:
Alta adherència inicial (UNE EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència inicial després de cicles de gel desgel (UNE EN 1348): >= 1 N/mm2
Temps obert ampliat: adherència (UNE EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:

Adherència inicial (UNE EN 1324): >= 1 N/mm2
Adherència després d'envelliment amb calor (UNE EN 1324): >= 1 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
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Característiques especials:
Lliscament (UNE EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:
Adherència després d'immersió en aigua (UNE EN 1324): >= 0,5 N/mm2
Adherència a alta temperatura (UNE EN 1324): >= 1 N/mm2
Temps obert ampliat: adherència (UNE EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:

Adherència inicial (UNE EN 12003): >= 2 N/mm2
Adherència després d'immersió en aigua (UNE EN 12003): >= 2 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:
Lliscament (UNE EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:
Adherència després del xoc tèrmic (UNE EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es col loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7

MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida,
d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 120 kg/m2

MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu
cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:

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

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima
declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o
en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent:

Característiques dels morters frescos:
Temps d'us (EN 1015 9)
Contingut en ions clorur (EN EN 1015 17): <= 0,1%
Contingut en aire (EN 1015 7) o (EN 1015 6) si s'han utilitzat granulats porosos
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Característiques dels morters endurits:
Resistència a compressió (EN 1015 11)
Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052 3)
Absorció d'aigua (EN 1015 18)
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015 10)
Conductivitat tèrmica (EN 1745)
Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin
aplicables)

Característiques addicionals per als morters lleugers:
Densitat (UNE EN 1015 10): <= 1300 kg/m3

Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
Mida màxima del granulat (EN 1015 1): <= 2 mm
Temps obert o temps de correcció (EN 1015 9)

Reacció davant del foc:
Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE EN 13501 1

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de
la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:

Morter adhesiu: 1 any
Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE EN 998 2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a usos per a la construcció:
Sistema 3: Declaració de Prestacions
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar hi les dades següents:
Nom del producte
Marca del fabricant i lloc d'origen
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
Referència a la norma UNE EN 12004
Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE EN 12004
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
Instruccions d'us:

Proporcions de la mescla
Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està
llest per a ser aplicat
Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
Mètode d'aplicació
Temps obert
Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de

fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
Sistema 2+: Declaració de Prestacions

Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han
declarat (concepte de recepta):

Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar hi les dades següents:

Referència a la norma UNE EN 998 2
Nom del fabricant
Codi o data de fabricació
Tipus de morter
Temps d'us
Contingut en clorurs
Contingut en aire
Proporció dels components (morters prescrits)
Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
Resistència d'unió (adhesió)
Absorció d'aigua
Permeabilitat al vapor d'aigua
Densitat
Conductivitat tèrmica
Durabilitat
Mida màxima del granulat
Temps obert o temps de correcció
Reacció davant el foc
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT,
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:

Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions d'utilització
Composició i característiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant,
segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència
del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015 4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes
prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE EN 1015 11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE EN 1015 11.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE
PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a
les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:

Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del
element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el
projecte.

BDK2 PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK21495.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de servei.
S'han considerat els elements següents:

Pericons tipus DF per a instal lacions de telefonia
Pericons tipus HF per a instal lacions de telefonia
Pericons tipus MF per a instal lacions de telefonia

CONDICIONS GENERALS:
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment.
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de
l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les parets
transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal lació i fixació dels conductes en el interior del pericó.
Ha de portar un bastiment metàl lic com a remat de la part superior.
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Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:

Amb un dispositiu de tanca
Amb suficient massa superficial
Amb una característica específica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us
normal.
Les tapes o reixes metàl liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
apertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en
calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:

A 15: >= 2 mm
B 125: >= 3 mm
C 250: >= 5 mm
D 400: >= 6 mm
E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm

PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora
superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o
patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:

Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que
canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser
superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si
l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels cables en
el costat ramificat de l'empalmament.
Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió
Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses

El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre.

PERICONS TIPUS HF:

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDKZZJB0.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:

Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes

Fosa gris
Fosa dúctil
Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han
de classificar segons la norma UNE EN 124, en alguna de les classes següents:

Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments
de varis pisos per a cotxes.
Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones
d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
Classe E 600: Zones per les que circul len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).
Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una
adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al
trepitjar lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:

Amb un dispositiu de tanca
Amb suficient massa superficial
Amb una característica específica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us
normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

aaaaaaatones
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S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a
mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400
poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de
seguretat en funció del lloc a on s'instal lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir
les especificacions següents:

Un o dos elements:
Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm

Tres o més elements:
Franquícia del conjunt: <= 15 mm
Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:

Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
Dimensions: ± 1 mm
Guerxament: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:

Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilació:
Ranures:

Llargària: <= 170 mm
Amplària:

Classes A 15 a B 125: 18 25 mm
Classes C 250 a F 900: 18 32 mm

Forats:
Diàmetre:

Classes A 15 a B 125: 18 38 mm
Classes C 250 a F 900: 30 38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes
superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
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En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en
calent.

A 15: >= 2 mm
B 125: >= 3 mm
C 250: >= 5 mm
D 400: >= 6 mm
E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:

Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE EN 1561) o de grafit
esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36 111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les
seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o
danys que alterin les seves característiques.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
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5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

El codi de la norma UNE EN 124
La classe segons la norma UNE EN 124
El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
Referència, marca o certificació si en tè

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

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

BG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG151532.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:

Plàstic
Fosa d'alumini
Planxa d'acer
Plastificat

S'han considerat els graus de protecció següents:
Normal
Estanca
Antihumitat
Antideflagrant

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20 324):
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+ +
¦ Tipus ¦
¦ ¦
¦Material ¦ Normal ¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Plàstic ¦>= IP 405 ¦>= IP 535 ¦ >= IP 545 ¦ ¦
¦Plastificada ¦>= IP 517 ¦>= IP 537 ¦ >= IP 547 ¦ ¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP 517 ¦>= IP 537 ¦ >= IP 547 ¦ >= IP 557 ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP 517 ¦>= IP 537 ¦ >= IP 547 ¦ >= IP 557 ¦
+ +

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20 320): IIB

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.

PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.

PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE EN 60707): Autoextingible

PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.

FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

BG151532 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP 65 i per a
muntar superficialment

Especificació

Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:

Plàstic
Fosa d'alumini
Planxa d'acer
Plastificat

S'han considerat els graus de protecció següents:
Normal
Estanca
Antihumitat
Antideflagrant

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20 324):
+ +
¦ Tipus ¦
¦ ¦
¦Material ¦ Normal ¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Plàstic ¦>= IP 405 ¦>= IP 535 ¦ >= IP 545 ¦ ¦
¦Plastificada ¦>= IP 517 ¦>= IP 537 ¦ >= IP 547 ¦ ¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP 517 ¦>= IP 537 ¦ >= IP 547 ¦ >= IP 557 ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP 517 ¦>= IP 537 ¦ >= IP 547 ¦ >= IP 557 ¦
+ +
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20 320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE EN 60707): Autoextingible
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PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL LICS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG22TH10.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:

Tubs de PVC corrugats
Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
Tubs de material lliure d'halògens
Tubs de polipropilè
Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i
sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir
a instal ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN 60423.

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE EN 50086 1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:

Nom del fabricant
Marca d'identificació dels productes
El marcatge ha de ser llegible
Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:

Sol licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del
projecte.
Control de la documentació tècnica subministrada
Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
Assaigs:

Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE EN 50085 1 / UNE EN 50086 1
Instal lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE EN ISO 1461

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

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

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

En cada subministrament:
Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
Comprovació dimensional (3 mostres).

Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086 1):
Resistència a compressió
Impacte
Assaig de corbat
Resistència a la propagació de la flama
Resistència al calor
Grau de protecció
Resistència a l'atac químic
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En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha
de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol licitar, en aquest cas, els resultats
dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de
qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086 1 i UNE EN 50086 2 4,
juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions
geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086 1 i UNE EN 50086 2
4.

BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG380900.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.

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.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460 5 54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

Material, secció, llargària i pes del conductor
Nom del fabricant o marca comercial
Data de fabricació

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Sol licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC BT 018 del REBT.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

BGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD14410.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de
diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir
totalment.
Gruix del recobriment de coure:
+ +
¦Tipus ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Gruix (micres) ¦ >= 10 ¦ >= 300 ¦
+ +
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Toleràncies:
Llargària: ± 3 mm
Diàmetre: ± 0,2 mm

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Sol licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC BT 018 del REBT.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

BGD2 PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD23140.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o
quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.
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Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un
vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.

ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de
l'UNE EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques,
inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:
Gruix: 0,1 mm

Superfície útil: 0,01 m2

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y
acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Control de la documentació tècnica subministrada.
Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC BT 018 del REBT.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

BGW1 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BGW15000.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de
comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
Material
Tipus
Diàmetres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions
de comptadors.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGY38000.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
Material
Tipus
Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
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3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de
coure nu.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD2000,BGYD1000.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques
de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
Material
Tipus
Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a
terra, o d'una placa de connexió a terra.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E9G2 PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9G2C334.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats
remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.
S'han considerat les col locacions del formigó següents:

Amb regle vibratori
Escampat manual i vibrat manual

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col locació dels encofrats laterals, en el seu cas
Abocat, escampat i vibrat del formigó
Realització de la textura superficial
Protecció del formigó i cura

CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la
DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les
instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT 335): 0,60 0,90 mm.

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

Nivell: ± 10 mm
Planor:

En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE 08.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior
a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures
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necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els
elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del
formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i
gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del
cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini
fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per
tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un
excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al
formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa
construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de
cuidar que el formigó que es col loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una
interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació,
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al
formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar
el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no
s'evapori l'aigua.
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc
en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta
de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm
de radi.
En el cas que no hi hagi una il luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la
capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la
superfície del formigó fresc.
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El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el
reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a
excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28
dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del
formigó de 16 h, es tingui en tot moment col locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la
corresponent a 3 h de formigonament.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada
expressament per la DF.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE
08).

EG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG312224.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal lacions en
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:

Cable flexible de designació RZ1 K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123 4
Cable flexible de designació RV K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123 2
Cable flexible de designació RZ1 K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123 4
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Cable flexible de designació SZ1 K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123 4
Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja
de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123 2
Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123 2
Cable flexible de designació ZZ F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.

S'han considerat els tipus de col locació següents:
Col locat superficialment
Col locat en tub
Col locat en canal o safata
Col locat aeri

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estesa, col locació i tibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint se expressament
el fer ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat
elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del
quadre de protecció.
No ha d'haver hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal lació:

Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:

Sense transit rodat: >= 4 m
Amb transit rodat: >= 6 m

COL LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma
que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral lelament
al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats
d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la
intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i
cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es
penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm
entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es
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fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.

COL LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas
està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la
seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar li
al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap
retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.

COL LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment
fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de
doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a
l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per
evitar embussaments dels cables.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de
la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió
màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces
de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal
de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al
0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:

Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.

CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal lat abans d'introduir els conductors.
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El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi
torsions ni danys a la seva coberta.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Comprovació de la correcta instal lació dels conductors
Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
Verificar l'ús adequat dels codis de colors
Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu
recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

EGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGD1441E.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Elements per a formar una connexió a terra, col locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:

Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Col locació i connexionat

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves
d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de
terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin
els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la
seva longitud.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col locació.
Un cop instal lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls
de cables, etc.).

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
Verificar l'execució de pous de terra, col locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels
connectors adequats i acabat de l'arqueta.
Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
Verificar la posada a terra de les conduccions metàl liques de l'edifici.
Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es comprovarà globalment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de
nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal lació hauran de ser corregits.

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F21R ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21R11A5.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Preparació de la zona de treball
Tala de les branques
Tall del tronc
Arrencada de la soca i arrels principals
Trossejament i apilada de les branques i arrels
Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
Reblert del clot amb terres adequades

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del
voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
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S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
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 acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2285M00,F228U010,F2285SR0.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:

Rebliment i piconatge de rasa amb terres
Reblert de rases amb canonades o instal lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests
residus
Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests
residus

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Aportació del material en cas de graves, tot u, o granulats reciclats
Execució del rebliment
Humectació o dessecació, en cas necessari
Compactació de les terres
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CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior
i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans
que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls
adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en
funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

RASA:
Toleràncies d'execució:

Planor: ± 20 mm/m
Nivells: ± 30 mm

RASA PER A INSTAL LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:

La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma
que no produeixi danys a la canonada instal lada.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de
graves o de tot u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila
tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el
nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de
l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral leles a la rasant final, i
amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la
uniformitat mesclant los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de
manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de
materials secs o d'altres procediments adients.
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S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill
d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats
de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la
resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar se al final unes passades sense aplicar hi
vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada
instal lada.

GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió
de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells
una superfície contínua de separació.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
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Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la
temperatura ambient.
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in situ (ASTM D 30 17).
Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona
d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in situ (NLT 103).
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i
control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de
la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.

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

F2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R35039.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:

Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs'
de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que
tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal lació externa autoritzada, per tal de rebre
el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
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Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

F2R4 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R450E0.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:

Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs'
de l'obra.
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que
tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal lació externa autoritzada, per tal de rebre
el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2RA61H0,F2RA7L00.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:

Deposició del residu no reutilitzat en la instal lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament
de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
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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.

F315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F31522H1.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar,
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que
compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:

Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:

Preparació de la zona de treball
Humectació de l'encofrat
Abocada del formigó
Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
Curat del formigó

CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE 08, en especial les
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE 08) en funció de les
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar se en centrals específiques
El formigó col locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat
ni d'altres.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.
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En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de
formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE 08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE 08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d'instal lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:

Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
Nivells:

Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, 50 mm
Cara superior del fonament: + 20 mm, 50 mm
Gruix del formigó de neteja: 30 mm

Dimensions en planta:
Fonaments encofrats: + 40 mm; 20mm
Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):

D <= 1 m: + 80 mm; 20mm
1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , 20mm
D > 2,5 m: + 200 mm , 20mm

Secció transversal (D:dimensió considerada):
En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), 5%(<= 20 mm)
D <= 30 cm: + 10 mm, 8 mm
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, 10 mm
100 cm < D: + 24 mm, 20 mm

Planor (EHE 08 art.5.2.e):
Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part
afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist i plau havent revisat armadures col locades en
posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal lació de bombeig prèviament al
formigonament.
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No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el
formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es
justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE 08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE
08).

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col locació de les armadures, amb observació de
l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
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Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de
formigonar.
Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments
de la ferralla durant el formigonat.
Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.
Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE
08.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article
100. Control de l'element construït de l'EHE 08.
Assaigs d'informació complementària.

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE 08, en les que els materials i
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:

Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de
prescripcions tècniques particulars.
Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs
oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar los i la manera
d'interpretar els resultats.
Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE
08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir
coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

F31D ENCOFRAT PER A RASES I POUS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F31DD100.
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el
motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Neteja i preparació del pla de recolzament
Muntatge i col locació dels elements de l'encofrat
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
Tapat dels junts entre peces
Col locació dels dispositius de subjecció i travament
Aplomat i anivellament de l'encofrat
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
Humectació de l'encofrat, si és de fusta
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a
mínim:

Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
Plànols executius del cindri i els seus components
Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl lics, tubs, grapes, etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on
figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i
desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions
del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti
a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que
eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims.
La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i
dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a
base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:

Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.

mmmmmmmeneneeenenenennnenenennnnennnnenenennnnnn eleeleeeeleeeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee



P17022 PROJECTE PER L’ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ DEL C/COLOM, C/VERGE DE MONTSERRAT I C/LLIMONA DEL MUNICIPI DE PORQUERES
87

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han
d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals
produïts durant l'execució dels sostres, podent se utilitzar els següents procediments:

Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer se als tres dies de formigonada la
peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la
resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una
proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu
comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni
reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
Planor:

Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
Per a revestir: ± 15 mm/m

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+ +
¦ ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Parcial ¦ Total ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ 30 mm ¦± 10 mm ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦
¦Murs ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ¦± 20 mm ¦ ¦
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ ¦
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ ¦
¦Enceps ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ ¦
¦Pilars ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ ¦
¦Bigues ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦ ¦
¦Llindes ¦ ¦ ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦ ¦
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¦Cèrcols ¦ ¦ ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦ ¦
¦Sostres ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ ¦ ¦ ¦
¦Lloses ¦ ¦± 50 mm ¦ 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦
¦ ¦ ¦ ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦
¦Membranes ¦ ¦± 30 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Estreps ¦ ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ ¦
+ +

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels
nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.

FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels
tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir
la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al
formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el
tesat de les armadures.

FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense
rebaves ni irregularitats.
S'han de col locar angulars metàl lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment
eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi
l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i
la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que
s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
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El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària
per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb
posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el
lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i
puntals als sostres.

ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de
l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil lèsima de la llum.
Els puntals es col locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a
altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. En cas de deduir se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE
08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDK262B8.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:

Pericó de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col locat sobre llit de sorra.
Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert
lateral amb terres.
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de
maó calat, i reblert lateral amb terres

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet 'in situ':

Preparació del llit amb sorra compactada
Col locació de la solera de maons calats
Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
Preparació per a la col locació del marc de la tapa

Pericó de formigó prefabricat:
Comprovació de la superfície d'assentament
Col locació del formigó o de la grava de la solera
Formació de forats per a connexionat tubs
Preparació per a la col locació del marc de la tapa
Acoblament dels tubs
Reblert lateral amb terres
Col locació de la tapa en el seu cas

Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ'
Comprovació de la superfície d'assentament
Col locació dels maons de la solera
Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
Formació de forats per a connexionat dels tubs
Acoblament dels tubs
Reblert lateral amb terres.

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:

Nivell de la solera: ± 20 mm

PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE 08
Toleràncies d'execució:

Aplomat de les parets: ± 5 mm
Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
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Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal

PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o
zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures
necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:

Planor: ± 5 mm/m
Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres
defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:

Aplomat de les parets: ± 10 mm
Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al
material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
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PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al
material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE
08).

FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDKZZJB4.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Comprovació de la superfície de recolzament
Col locació del morter d'anivellament
Col locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets
del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el
seu pendent.
Toleràncies d'execució:

Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El procés de col locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al
material.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Seguiment del procés de col locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL LICS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG22TH1K.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metàl lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:

Tubs de PVC corrugats
Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
Tubs de material lliure d'halògens
Tubs de polipropilè
Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

S'han considerat els tipus de col locació següents:
Tubs col locats encastats
Tubs col locats sota paviment
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Tubs col locats sobre sostremort
Tubs col locats al fons de la rasa

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig del traçat del tub
L'estesa, fixació o col locació del tub
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i
les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el
tractament superficial.
Toleràncies d'instal lació:

Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm

ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm

SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i
les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:

Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest.
Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els
adequats al tipus i característiques del tub a col locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col locar corresponen a les especificades a la DT
del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col locació.
La seva instal lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges,
retalls de tubs, etc.

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
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El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant lo amb una capa de sorra garbejada i netejant la
de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de
formigó, etc.).

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
La instal lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE EN 50086 1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 50086 2 2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2 1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos curvables.
UNE EN 50086 2 3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2 1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos flexibles.

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE EN 50086 2 4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2 4: requisitos particulares
para sistemas de tubos enterrados.

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el
R.E.B.T., en funció dels conductors instal lats.
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar el grau de protecció IP
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl liques i la seva posada a terra.
Verificar la no existència d'encreuaments i paral lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies
inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

FG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG31Z554.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal lacions en
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:

Cable flexible de designació RZ1 K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123 4
Cable flexible de designació RV K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123 2
Cable flexible de designació RZ1 K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123 4
Cable flexible de designació SZ1 K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123 4
Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja
de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123 2
Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123 2
Cable flexible de designació ZZ F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.

S'han considerat els tipus de col locació següents:
Col locat superficialment
Col locat en tub
Col locat en canal o safata
Col locat aeri

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estesa, col locació i tibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint se expressament
el fer ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat
elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del
quadre de protecció.
No ha d'haver hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal lació:

Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
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Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
Sense transit rodat: >= 4 m
Amb transit rodat: >= 6 m

COL LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma
que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral lelament
al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats
d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la
intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i
cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es
penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm
entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es
fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.

COL LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas
està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la
seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar li
al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap
retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.

COL LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment
fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de
doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a
l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per
evitar embussaments dels cables.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal lació: >= 0°C
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No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de
la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió
màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces
de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal
de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al
0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:

Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.

CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi
torsions ni danys a la seva coberta.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Comprovació de la correcta instal lació dels conductors
Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
Verificar l'ús adequat dels codis de colors
Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu
recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

FG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG380907.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col locació següents:

Muntat superficialment
En malla de connexió a terra

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
L'estesa i empalmament
Connexionat a presa de terra

CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid
d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

COL LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de
canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i
compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

ll



P17022 PROJECTE PER L’ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ DEL C/COLOM, C/VERGE DE MONTSERRAT I C/LLIMONA DEL MUNICIPI DE PORQUERES
100

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
Verificar l'execució de pous de terra, col locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels
connectors adequats i acabat de l'arqueta.
Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
Verificar la posada a terra de les conduccions metàl liques de l'edifici.
Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de
nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal lació hauran de ser corregits.

dd ll
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G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G222 EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2220A13,G222F123.

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal lacions, realitzades amb mitjans
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o
amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:

Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra

Excavacions amb explosius:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades
Execució de les perforacions per a la col locació dels explosius
Càrrega i encesa de les barrinades
Control posterior a l'explosió de les barrinades
Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre
20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té
un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que
determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:

Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
Planor: ± 40 mm/m
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Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
Nivells: ± 50 mm
Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

Amplària: >= 4,5 m
Pendent:

Trams rectes: <= 12%
Corbes: <= 8%
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%

El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just
abans de la col locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de
l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos
següents:

S'hagi de treballar a dins
Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un
sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua
interns, en els talussos.

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució
proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:

Maquinària i mètode de perforació
Llargària màxima de perforació
Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades
Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
Mètode de comprovació del circuit d'encesa
Tipus d'explosor
Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
Mesures de seguretat per l'obra i tercers

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels
detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus
d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la
determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que determina l'UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en
funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3
de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat
necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres
circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i
explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la
DT o en el seu defecte, fixi la DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues
amb prou antelació per a evitar possibles accidents.
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu
previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda,
s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar
detonadors de microretard per a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la
càrrega al 55%.
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Un cop col locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat
especialment per la DF.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments,
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures
oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre
precaucions especials aprovades per la DF.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació
dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors,
han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.
No poden realitzar se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les
barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.
El cartutx enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx enceb, inclús a l'aire
lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al
començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona
que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o
càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que
puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament
senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan
sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat.
Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial
atenció a la possible existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui
provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb
l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni,
quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys
detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el
més aviat possible seguint les indicacions de la DF.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No
s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes.
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Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden
estar en contacte amb elements metàl lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats
amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a
l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir
sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats.

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció
de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per
a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB SE C.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
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B MATERIALS
B031 SORRES

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0311500,B031R400.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:

Sorra de marbre blanc
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
De pedra calcària
De pedra granítica

Sorra per a confecció de morters
Sorra per a reblert de rases amb canonades
Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director
d'Obra, entre d'altres:

Classificació geològica.
Estudi de morfologia.
Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament
la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE EN 1744 1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats
superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació
de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
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Material ceràmic: <= 5% del pes
Partícules lleugeres: <= 1% del pes
Asfalt: <= 1% del pes
Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del
formigó
Designació: d/D IL N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita;
V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE EN 933 2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933 2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE
EN 1744 1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE EN 1744 1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507 2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE EN 1744 1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl i referits al granulat sec (UNE EN 1744 1):

Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE EN 1367 2):
Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367 2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Per formigons d'alta resistència: < 40
Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar ho, s'ha de
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+ +
¦ ¦ Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos ¦
¦ 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 ¦
+ +
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(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%
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GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al
que es pretén destinar.

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar los sota cobert per
evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les
sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE
08).

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE
08).
UNE EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB SE F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

dedededeededdedeededededddeeeeeedeeee lalalalalalalalalalllaalalalalalalalalalaalalaalaalalalaalaa
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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:
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Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de
com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article
78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article
28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació,
ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

Matèria orgànica (UNE EN 1744 1).
Terrossos d'argila (UNE 7133).
Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933 2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE
EN 1744 1).
Compostos de sofre (SO3) respecte al granulat sec (UNE EN 1744 1).
Sulfats solubles en àcid (UNE EN 1744 1).
Contingut d'Ió CL (UNE EN 1744 1).
Assaig petrogràfic
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146 507 i UNE 146 508).
Equivalent de sorra (UNE EN 933 8).
Absorció d'aigua (UNE EN 1097 6).
Assaig d'identificació per raigs X.
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367 2)
Assaig granulomètric (UNE EN 933 2)
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat,
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de
projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no
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.
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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.

B032 SAULONS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0321000.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar
se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que
puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries
estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís
0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de
granulometria uniforme.
Coeficient de desgast 'Los Angeles' (NLT 149): < 50
Índex CBR (NLT 111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:

Sauló garbellat: <= 50 mm
Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
Assaig granulomètric (UNE EN 933 1),
Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933 8)
I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933 9)

Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
Humitat natural (UNE EN 1097 5)

Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
Coeficient de desgast de 'Los Angeles' (UNE EN 1097 2)
Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots
consecutius.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

B03D TERRES

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03D5000,B03D4000.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:

Terra seleccionada
Terra adequada
Terra tolerable
Terra sense classificar

TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la
partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.

TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
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Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
Límit líquid (UNE 103 103): < 30%
Índex de plasticitat (UNE 103 103 i 103 104): < 10

Índex CBR (UNE 103502):
Coronament de terraplè: >= 5
Nucli o fonament de terraplè: >= 3
En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3

TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:

Índex de plasticitat (UNE 103 103 i 103 104): > 4
Índex CBR (UNE 103502):

Coronament de terraplè: >= 5
Nucli o fonament de terraplè: >= 3
En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20

TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):

Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:

Índex plasticitat (UNE 103 103 i 103 104): > 73% (Límit líquid 20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103 500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103 601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103 500)
Índex CBR (UNE 103502):

Nucli o fonament de terraplè >= 3

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota
l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les
condicions.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs
d'identificació del material:

Assaig granulomètric (UNE 103101)
Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103 103 i UNE 103104)
Matèria orgànica (UNE 103204).
Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
Assaig CBR (UNE 103502)

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3:

Assaig granulomètric (UNE 103101)
Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)
Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)
Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
Assaig CBR (UNE 103502)

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a
referència al control de compactació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064500C,B064E26B.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret
697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord
amb les prescripcions de l'EHE 08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a
mínim, la següent informació:

Consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T R/C/TM/A
T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100)
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
TM: Grandària màxima del granulat en mm.
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment
que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i
les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE 08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants
o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de
superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE 08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons
l'art. 30 de la norma EHE 08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE 08 i complir l'UNE EN 934 2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j
dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:

fcm (t) = ßcc(t) fcm
ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]

gggggggononononononononoononoonononnnnnonnnnonnnonoonononononnonererererererererereerererererererererererererereerrereerererererererrrrererere aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat
del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i
enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R,
CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:

Formigons en massa >= 20 N/mm2
Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:
Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A Q, CEM II/B Q, CEM II/A W, CEM II/B W,
CEM II/A T, CEM II/B T i CEM III/C (UNE EN 197 1), Ciments per a usos especials ESP VI 1 (UNE 80307)
Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A Q, CEM II/B Q, CEM II/A W, CEM II/B W,
CEM II/A T, CEM II/B T, CEM III/C i CEM V/B (UNE EN 197 1)
Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A D, CEM II/A V, CEM II/A P i CEM II/A M(V,P)
(UNE EN 197 1)
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar (UNE 80303 1 i UNE 80303 2), i els de baix calor d'hidratació (UNE EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:

Formigons en massa (HM):
2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

Formigons armats i pretensats (HA HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE 08, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:

Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE 08, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de
ser:

Formigó en massa: <= 0,65
Formigó armat: <= 0,65
Formigó pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350 2):
Consistència seca: 0 2 cm
Consistència plàstica: 3 5 cm
Consistència tova: 6 9 cm
Consistència fluida: 10 15 cm
Consistència líquida: 16 20 cm

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

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3

Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:

ttt:tttt:::::::: edededededededededeededdeddedeededededeeedddddedddddededddedeedde atatatatatatatatatatatatatatattatatatatatatattatatatatatattatataatatataaaaa
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Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Consistència fluida: ± 2 cm
Consistència líquida: ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment:

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3

Relació aigua ciment (A/C): < 0,6
Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:
+ +
¦ Assentament con ¦ Condicions ¦
¦ d'Abrams(mm) ¦ d'ús ¦
¦ ¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ Formigó abocat en sec ¦
¦ H >= 160 ¦ Formigó bombejat, submergit o ¦
¦ ¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦
¦ H >= 180 ¦ Formigó submergit, abocat sota ¦
¦ ¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+ +
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+ +
¦ Grandària ¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦ ¦
¦ 32 ¦ 350 ¦
¦ 25 ¦ 370 ¦
¦ 20 ¦ 385 ¦
¦ 16 ¦ 400 ¦
+ +
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

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):
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Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933 2.
La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933 2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs
el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE
08).

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB SE.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

ll
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5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Data i hora de lliurament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Quantitat de formigó subministrat
Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE 08, indicant com a mínim:

Resistència a la compressió
Tipus de consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE 08

Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE 08, indicant com a mínim:
Contingut de ciment per m3
Relació aigua/ciment
Tipus, classe i marca del ciment
Contingut en addicions
Contingut en additius
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934 2, si n'hi ha
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

Identificació del ciment, additius i addicions
Designació específica del lloc de subministrament
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó

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

Volum de formigonament: <= 100 m3
Elements o grups d'elements que treballen a compressió:

Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
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
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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.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos
dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE 08: N >=
1
Altres casos: N >= 3

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE 08: N >=
1
Altres casos: N >= 4

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE 08: N >=
2
Altres casos: N >= 6

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop
efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a
cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris
d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció
molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:

f(x) Funció d'acceptació
x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
K2 Coeficient:

Coeficient:
Número de pastades:

3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
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.
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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
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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.

B0A1 FILFERROS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A14300.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:

Filferro d'acer
Filferro d'acer galvanitzat
Filferro d'acer plastificat
Filferro recuit

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37 504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de
l'UNE 37 506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37 504):

Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adherència del recobriment (UNE 37 504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37 504): >= 98,5%
Toleràncies:

Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC
aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36 732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE
36 732.
Característiques del galvanitzat: G 1B (UNE 37 506)
Resistència a la tracció:

Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
Qualitat dur: > 600 N/mm2

Toleràncies:
Diàmetre: taula 1 UNE 36 732

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
Identificació del fabricant o nom comercial
Identificació del producte
Diàmetre i llargària dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

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).

B0A3 CLAUS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A31000.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl lics per a subjectar coses introduint los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:

Gafes de pala i punta
Claus d'impacte
Claus d'acer
Claus de coure
Claus d'acer galvanitzat
Tatxes d'acer

Claus són tijes metàl liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir
els bastiments amb les parets.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
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Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17 032, UNE 17 033, UNE 17 034,
UNE 17 035 i UNE 17 036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:

Llargària: ± 1 D

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0D2 TAULONS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D21030.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de
la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56 531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
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Contingut d'humitat (UNE 56 529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56 532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:

Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56 534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56 535):

En la direcció paral lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56 538):
En la direcció paral lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56 537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56 539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:

Llargària nominal: + 50 mm, 25 mm
Amplària nominal: ± 2 mm

+ +
¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm) ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Tolerància (mm) ¦
¦ ¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6, 3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5, 2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+ +

Fletxa: ± 5 mm/m
Torsió: ± 2°

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos

Especificació
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Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de
la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56 531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56 529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56 532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:

Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56 534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56 535):

En la direcció paral lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56 538):
En la direcció paral lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56 537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56 539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:

Llargària nominal: + 50 mm, 25 mm
Amplària nominal: ± 2 mm

+ +
¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm) ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Tolerància (mm) ¦
¦ ¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6, 3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5, 2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+ +

Fletxa: ± 5 mm/m
Torsió: ± 2°

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.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D3 LLATES
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0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D31000.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de
la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56 531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56 529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56 532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:

Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56 534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56 535):

En la direcció paral lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56 538):
En la direcció paral lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56 537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56 539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:

Llargària nominal: + 50 mm, 25 mm
Amplària nominal: ± 2 mm

+ +
¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm) ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Tolerància (mm) ¦
¦ ¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6, 3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5, 2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+ +

Fletxa: ± 5 mm/m
Torsió: ± 2°

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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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 CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D31000 Llata de fusta de pi

Especificació

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 ¦
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¦ ¦ ¦
¦ ¦ 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°

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.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D7 TAULERS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D71130.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:

Tauler de fusta
Tauler aglomerat de fusta

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:

Llargària nominal: + 50 mm, 25 mm
Amplària nominal: ± 2 mm
Gruix: ± 0,3 mm
Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Angles: ± 1°

TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de
la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56 531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56 529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56 532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
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Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56 534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56 535):

En la direcció paral lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56 538):
En la direcció paral lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56 537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56 539): >= 1,5 N/mm2

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:

Mínim: 2100 N/mm2
Mitjà: 2500 N/mm2

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:

Gruix: <= 3%
Llargària: <= 0,3%
Absorció d'aigua: <= 6%

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:

A la cara: >= 1,40 kN
Al cantell: >= 1,15 kN

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

Especificació

Taulers encofrats.
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S'han considerat els tipus següents:
Tauler de fusta
Tauler aglomerat de fusta

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:

Llargària nominal: + 50 mm, 25 mm
Amplària nominal: ± 2 mm
Gruix: ± 0,3 mm
Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Angles: ± 1°

TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de
la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56 531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56 529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56 532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:

Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56 534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56 535):

En la direcció paral lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56 538):
En la direcció paral lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56 537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56 539): >= 1,5 N/mm2

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:

Mínim: 2100 N/mm2
Mitjà: 2500 N/mm2

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:

Gruix: <= 3%
Llargària: <= 0,3%
Absorció d'aigua: <= 6%

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
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Resistència a l'arrencada de cargols:
A la cara: >= 1,40 kN
Al cantell: >= 1,15 kN

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.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZA000.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a
les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:

Tensors per a encofrats de fusta
Grapes per a encofrats metàl lics
Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl lics
Desencofrants
Conjunts de perfils metàl lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons
recuperables
Bastides metàl liques
Elements auxiliars per a plafons metàl lics
Tubs metàl lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals
i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre
aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó
fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti
a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que
eviti la reacció amb els àlcalis del ciment

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
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FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm

DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir
l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin
d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha
de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles
efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació

CONJUNT DE PERFILS METÀL LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense
més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de
no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:

Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
Torsió dels perfils: ± 2 mm/m

BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera
que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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.

B9GZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9GZ1200.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a l'execució de paviments de formigó.
S'han considerat els materials següents:

Pols de marbre
Pols de quars de color
Pols de quars de color gris
Perfil buit de PVC per a paviments de formigó

POLS DE MARBRE:
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra
naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor.
Mida dels grans: <= 0,32 mm
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0
Contingut de matèria orgànica (UNE EN 1744 1): Nul
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
Temperatura d'utilització (T): 5°C <= T <= 40°C

POLS DE QUARS:
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i
eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó.
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la
granulometria fina i com més contínua millor.
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE EN 197 1 i els establerts a l'UNE 80305 quan
s'utilitzi ciment blanc.
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura.
Mida del granulat: 0,7 2 mm
Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 0,25 kg
Duresa del granulat (escala de Mohs): 7
Densitat: 1,5 g/cm3

PERFIL BUIT DE PVC:
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de
retracció del formigó.
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una
correcta extrusió.

llll (EHE

ll



P17022 PROJECTE PER L’ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ DEL C/COLOM, C/VERGE DE MONTSERRAT I C/LLIMONA DEL MUNICIPI DE PORQUERES
137

Densitat (UNE 53 020, mètode B): 1400 1500 kg/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53 118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C
Percentatge de cendres (UNE 53 090, mètode A, 950°C, 4 h): <= 14%
Resistència a la tracció (UNE 53 141): >= 40 N/mm2
Allargament a trencament (UNE 53 141): >= 110%
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53 141): >= 1 kgm
Resistència a l'acetona (UNE 53 141): Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53 141): <= 2%
Toleràncies:

Gruix: ± 0,5 mm
Alçària: ± 1 mm
Pes: ± 5%

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

POLS DE MARBRE:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera
que no s'alterin les seves característiques.

POLS DE QUARS:
En el sac hi han de figurar les dades següents:

Nom del fabricant o marca comercial
Pes net
Data de preparació
Distintiu de qualitat, si en té

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

PERFIL BUIT DE PVC:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9GZ1200 Pols de quars color

Especificació

Materials per a l'execució de paviments de formigó.
S'han considerat els materials següents:

Pols de marbre
Pols de quars de color
Pols de quars de color gris
Perfil buit de PVC per a paviments de formigó



P17022 PROJECTE PER L’ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ DEL C/COLOM, C/VERGE DE MONTSERRAT I C/LLIMONA DEL MUNICIPI DE PORQUERES
138

POLS DE MARBRE:
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra
naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor.
Mida dels grans: <= 0,32 mm
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0
Contingut de matèria orgànica (UNE EN 1744 1): Nul
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
Temperatura d'utilització (T): 5°C <= T <= 40°C

POLS DE QUARS:
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i
eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó.
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la
granulometria fina i com més contínua millor.
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE EN 197 1 i els establerts a l'UNE 80305 quan
s'utilitzi ciment blanc.
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura.
Mida del granulat: 0,7 2 mm
Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 0,25 kg
Duresa del granulat (escala de Mohs): 7
Densitat: 1,5 g/cm3

PERFIL BUIT DE PVC:
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de
retracció del formigó.
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una
correcta extrusió.
Densitat (UNE 53 020, mètode B): 1400 1500 kg/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53 118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C
Percentatge de cendres (UNE 53 090, mètode A, 950°C, 4 h): <= 14%
Resistència a la tracció (UNE 53 141): >= 40 N/mm2
Allargament a trencament (UNE 53 141): >= 110%
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53 141): >= 1 kgm
Resistència a l'acetona (UNE 53 141): Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53 141): <= 2%
Toleràncies:

Gruix: ± 0,5 mm
Alçària: ± 1 mm
Pes: ± 5%

POLS DE MARBRE:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera
que no s'alterin les seves característiques.

POLS DE QUARS:
En el sac hi han de figurar les dades següents:

Nom del fabricant o marca comercial
Pes net
Data de preparació
Distintiu de qualitat, si en té
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

PERFIL BUIT DE PVC:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG31Z550,BG312220.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal lacions en general, per a serveis
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar,
tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:

Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i
corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.

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.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21 011 i UNE 21
022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser
resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089 1):

Cables unipolars:
Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
Com a conductor neutre: Blau
Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
Cables bipolars: Blau i marró
Cables tripolars:
Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
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Cables tetrapolars:
Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD 603 (1)):
+ +
¦Secció (mm2) ¦1,5 16¦25 35¦ 50 ¦70 95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Gruix (mm) ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+ +
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE HD 603 1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):

Entre conductors aïllats: <= 1 kV
Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV

Toleràncies:
Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat (0,1 mm + 10% del valor especificat)

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX 3 segons UNE HD 603 1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV 18 segons UNE HD 603 1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la
secció dels conductors de fase.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1 K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX 3 segons UNE HD 603 1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les
especificacions de la norma UNE 21123 4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la
secció dels conductors de fase.

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE HD 603 1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011 2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089 1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los
cables eléctricos.
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* UNE 21089 1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123 2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1 K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123 4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

Nom del fabricant o marca comercial
Tipus de conductor
Secció nominal
Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Sol licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
Control final d'identificació
Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
Assaigs:

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i
les normes aplicables en cada cas:

Rigidesa dielèctrica (REBT)
Resistència d'aïllament (REBT)
Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
Control dimensional (Documentació del fabricant)
Extinció de flama (UNE EN 50266)
Densitat de fums UNE EN 50268 / UNE 21123)
Despreniment d'halògens (UNE EN 50267 2 1 / UNE 21123 / UNE 2110022)

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles
segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors
corresponguin a l'assaig especificat.

Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
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Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per
part de la DF o empresa especialitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

BG45 TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILÍNDRICS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG454110.

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tallacircuit unipolar amb fusible cilindric fins a 100 A, o per a fusible cilindric amb tub per a neutre, amb
portafusible articulat o separable.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte mitjançant soldadura.
Les peces de contacte metàl liques han d'estar protegides de la corrosió.
El cos del fusible ha de ser de material aïllant i resistent al xoc tèrmic.
La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva connexió a la xarxa
i els forats previstos per a la seva fixació.
El portafusibles ha de dur un sistema de subjecció del fusible per pressió.
El portafusible ha de dur unes pinces metàl liques que garanteixin el contacte del fusible amb els
conductors.
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Quan el portafusibles té articulació, aquesta ha d'anar a l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir
i tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent.
Quan el portafusibles és separable ha d'estar unit a la base per pressió.
Dimensions característiques dels fusibles:
+ +
¦Grandària ¦Llargària (mm) ¦Diàmetre ¦Llargària ¦
¦ (mm) ¦ ¦cilindre de ¦cilindre de ¦
¦ ¦ ¦contacte (mm) ¦contacte (mm) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8 x 31 ¦ 31,5 ¦ 8,5 ¦ 6,3 ¦
¦ 10 x 38 ¦ 38 ¦ 10,3 ¦ <= 10,5 ¦
¦ 14 x 51 ¦ 51 ¦ 14,3 ¦ <= 13,8 ¦
¦ 22 x 58 ¦ 58 ¦ 22,2 ¦ <= 16,2 ¦
+ +
Tensió nominal: <= 660 V en corrent altern
Poder de curtcircuit: >= 50 kA en corrent altern
Tensió de curtcircuit: <= 2500 V
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Potència dissipable dels fusibles:
+ +
¦Grandària (mm) ¦Potència dissipable (W) ¦
¦ ¦ ¦
¦ 10 x 38 ¦ <= 3 ¦
¦ 14 x 51 ¦ <= 5 ¦
¦ 22 x 58 ¦ <= 9,5 ¦
+ +
Intensitat convencional de no fusió i de fusió dels fusibles cilíndrics (In = Intensitat nominal):
+ +
¦I nominal (A) ¦I de no fusió (A) ¦I de fusió (A) ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦ ¦ ¦
¦ 4 ¦ <= 1,5 In ¦ >= 2,1 In ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦ ¦ ¦
¦ 10 ¦ <= 1,5 In ¦ >= 1,9 In ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 16 ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ <= 1,4 In ¦ >= 1,75 In ¦
¦ 25 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ ¦ ¦
¦ 40 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ ¦ ¦
¦ 63 ¦ <= 1,3 In ¦ >= 1,6 In ¦
¦ 80 ¦ ¦ ¦
¦ 100 ¦ ¦ ¦
+ +
Capacitat dels borns del portafusible per a fase:
+ +
¦ Grandària ¦ Secció (mm2) ¦
¦ ¦ ¦
¦ 10 x 38 ¦ 1,5 6 ¦
¦ 14 x 51 ¦ 2,5 16 ¦
¦ 22 x 58 ¦ 4 50 ¦
+ +
Grau de protecció (UNE 20 324): IP 2XX
Resistència a la calor: Ha de complir
Resistència mecànica: Ha de complir
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21 103.
Toleràncies:

Dimensions:
+ +
¦Grandària ¦Llargària del ¦ Llargària de ¦
¦ (mm) ¦fusible (mm) ¦l'envoltant (mm) ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8 x 31 ¦ ± 0,5 ¦ ¦
¦ 10 x 38 ¦ ± 0,6 ¦ ¦
¦ 14 x 51 ¦ ¦ + 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ 1,0 ¦
¦ 22 x 58 ¦ ¦ + 0,1 ¦
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¦ ¦ ¦ 2,0 ¦
+ +

Diàmetre del cilindre de contacte: ± 0,1 mm
Llargària del cilindre de contacte: ± 0,4 mm

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE EN 60269 1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE 21103 2 1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2 1: Reglas suplementarias para los fusibles destinados
a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos principalmente industriales). Secciones I y III:
Ejemplos de fusibles normalizados.
UNE EN 60947 3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores
seccionadores y combinados fusibles.

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

Nom del fabricant o marca comercial
Referència del tipus de fabricant
Tensió nominal
Intensitat nominal

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Sol licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els
materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o
part del material.
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OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:

Sol licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i
verificar l'adequació als requisits del projecte.
Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
Control de la documentació tècnica subministrada
Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:

Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE EN 61008 1. Interruptors
automàtics diferencials R.E.B.T.
Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
Continuïtat de la posta a terra segons UNE EN 60439 2. Conjunts d'aparamenta BT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de
dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per
mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els
assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.

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

EL FACULTATIU

Cornellà del Terri, març de 2019

Josep Masachs i Bantí
Enginyer Tècnic Industrial - Col·legiat núm. 11.390
Carrer G, 49 · Pol. Ind. Pont-Xetmar
17844 Cornellà del Terri
Tel 972 59 66 92 · Fax 972 59 67 44
e-mail: proisotec@proisotec.com
DNI: 77910131T
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7 DOCUMENT ANNEX 6: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

7.1 Justificació de l’estudi bàsic de seguretat i salut

L’article 4.1 del Real Decret 1627/1997 detalla els supòsits que indiquen la obligatorietat de l’estudi o
estubi bàsic de seguretat i salut.

En fase de redacció del projecte s’elaborarà un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obres en els
que es compleixi algun dels supòsits que es descriuen a continuació:

. que el pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.759 € (75
milions de pessetes).
. que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant se en algun moment a més de 20
treballadors simultàniament.
. que el volum de mà d’obra estimat, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a la obra, sigui superior a 500.
. les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

El present projecte a realitzar per l’enllumenat del c/Joan Maragall no està inclòs en cap dels supòsits abans
esmentats, amb el que d’acord amb la normativa vigent requereix d’un estudi bàsic de seguretat i Salut.

7.2 Objectiu d’aquest estudi bàsic.

L’objectiu d’aquest estudi bàsic de seguret i salut és el de precisar les normes de seguretat i salut aplicables
a la obra.

7.3 Dades de l’obra.

L’activitat està ubicada a la següent adreça:
c/Joan Maragall i c/ Ramon Llull de Porqueres

7.4 Promotor.

Les dades del titular són:

Nom del titular: AJUNTAMENT DE PORQUERES
NIF: P1714600B
Adreça social: Rubió i Ors 1 7
Població: Mata / Porqueres
Província: Girona

7.5 Normativa aplicable.

Són d’obligat compliment la normativa i disposicions següents:
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. Decret 1627/2.007 del 24 d’Octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut
en obres de construcció.
. Real Decret 2177/2007, de 12 de novembre, pel que es modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 de
juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors
dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.
. Real Decret 604/2006 de 19 de maig pel que es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel que
s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
. Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
. RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció.
. RD 485/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball.
. RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs
de treball.
. RD 487/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a
la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.
. RD 488/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al
treball amb equips que incloguin pantalles de visualització de dades.
. RD 773/1997, de 30 de maig, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives
a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.
. RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització per part dels treballadors, dels equips de treball.
. RD 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1997, de 18 de juliol, en el que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada.
. Convenis col lectius

Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Medicina del Treball que poden afectar als
treballs que es realitzin a l’obra.

Apart serà d’aplicació tota la normativa vigent referent a les instal lacions objectes del projecte.

7.6 Compliment del RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres
de construcció.

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, cada contractista elaborarà un
pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran
les previsions contingudes en el present document. En aquest pla s’hi inclourà, si s’escau, les propostes de
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que
en cap cas podran implicar una disminució dels nivells de protecció previstos a l’estudi.
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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).

7.7 Principis generals aplicables durant l’execució de les obres.

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

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

. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors
. La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
. La recollida dels materials perillosos utilitzats
. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
. L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a
les diferents feines o fases del treball
. La cooperació entre els contractistes, sots contractistes i treballadors autònoms
. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra
o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
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L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generals:

. Evitar riscos

. Avaluar els riscos que no es puguin evitar

. Combatre els riscos a l'origen

. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
. Tenir en compte l'evolució de la tècnica
. Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
. Adoptar mesures que posin per davant la protecció col lectiva a la individual
. Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d’encarregar les feines

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

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

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

7.8 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, i s’adoptaran 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...).

Mitjans i maquinaria

gggggggüents
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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

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)

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

Ram de paleta
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes de persones a diferent nivell
Caigudes de persones a mateix nivell
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
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Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots i per manipulació
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Sobreesforços
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

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

7.9 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials

A continuació es detallen la relació de treballs inclosos a l’annex II del RD 1627/1997

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
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació
de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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7.10 Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri general tindran prioritat les proteccions col lectives davant les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els mitjans 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...).

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 xarxes 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

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
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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

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)

Normes de seguretat per Rases

El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat.

Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i
amb la corresponent experiència.

No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.

En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència.

S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin.
Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües
superficials.

Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.

S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la
mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni
càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície.

En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de tenir
utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la part inferior
del tall.

La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que
el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa
amb un capcer.

L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara
que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui
clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent
anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què
van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa.
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Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es
prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.

Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i
en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte
estat.

Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill.
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a
mínim.

L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a
distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.

Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions
corresponents.

No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.
Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col locaran tanques
mòbils que s’il luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció
no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.

En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.
En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el
nivell superficial del terreny.

Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de
palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per
l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als
operaris que puguin accidentar se.

El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant.
En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis
afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia,
clavegueram).

Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui
instal lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per
conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora
de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, per
evitar el risc de contacte elèctric.

Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la
rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es
permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.

En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús.
Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el cinturó de
seguretat convenientment lligat.

L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny
sec, o botes de goma en presència de fangs.

En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

quququququququuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee esesesesesesesesesesesesesesssesesesesesseseseseseseseseeseseseseseeseeeee

’’’obrarararrarararararararaararararaararrrararrrrarararrarararararrara iiii



P17022 PROJECTE PER L’ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ DEL C/COLOM, C/VERGE DE MONTSERRAT I C/LLIMONA DEL MUNICIPI DE PORQUERES
155

Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.
Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb
anterioritat, incorporada a una bastida.

Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, en els talls que sigui precís.

Normes de seguretat per Fonaments Columnes
El personal encarregat en la realització dels fonaments de columnes haurà de conèixer els riscos específics,
així com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la
major seguretat a la mesura del possible.

S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.
S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits de
les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc.

Les passarel les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm.
S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses, tot i acotant les àrees de
treball.

Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h, en
aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.

En les instal lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres
i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva
corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de
conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada després del
formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa d’accident.

Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió.
En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col locaran tanques tubulars de peus drets,
convenientment ancorades.

Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en tots els seus accessos i, de
manera complementària, als talls d’obra que hi calgui.

S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per facilitar el vessament de les
aigües.

Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar amb
sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat.

Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc,
guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó
portaeines.

Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de goma de canya alta
L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de
seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori.

Normes de seguretat per paviments
El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels

mitjans auxiliars necessaris per realitzar los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)

daa amb
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Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el
risc de pis lliscós.

La il luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.

La il luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la
grua.

Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir se en un “llaç”, amb el
qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.

En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.

En la manipulació de maquinària es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.

Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle
femella.

Normes de seguretat per la instal.lació elèctrica
El personal encarregat del muntatge de la instal lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar los amb la major seguretat possible.
La instal lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a
rases.

A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada
d’aquests elements més cinc metres.

Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.

Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions
no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5
metres.

Els operaris que realitzin la instal lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Normes de seguretat grues i elements elevació
En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci
un correcte eslingat.

L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.
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S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.
Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions o
trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer se d’aquesta.
Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
En el cas de les eslinges metàl liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus
corresponents dispositius.

El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.
Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a
la nostra legislació vigent :

RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la seva
Manutenció.

Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE AEM2 del
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra.

RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE AEM 4
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades
emprades.

Normes de seguretat bombeig de formigó
L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus
de treball.

La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant se les parts
susceptibles de moviment.

La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les
caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.

Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur,
sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de
formigó (torreta de formigonat).

La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un
operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns.

Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada)
enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte.

És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal lat abans els dispositius de recollida a
la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.

En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot
seguit la canonada.

Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids,
allunyant se del lloc abans de què comenci el procés.

S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present que
qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.

Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.
Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada.

sssss o
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7.11 Primers auxilis.

Es disposarà a l’obra d’una farmaciola, amb el material especificat a l’ordenança general de Seguretat i
Higiene en el Treball, i com a mínim format per: Aigua oxigenada, alcohol 96 º, tintura de iode, mercromina,
amoníac, gases esterilitzades, cotó fluix hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
d’urgència pel cor, torniquet, bosses d’aigua per aigua i gel, guants esterilitzats, xeringues d’un sol ús,
agulles injectables d’un sol ús, termòmetre.

7.12 Serveis Higiènics i caseta d’obra.

Es considera convenient disposar d’un espai a la zona que es destinarà a magatzem reservada pel personal
de l’obra, a on es guardarà la farmaciola i un extintor de pols seca. La mateixa zona servirà com a magatzem
per guardar hi els elements de seguretat i peces de roba de protecció personal que calguin a l’obra.

El personal que realitzarà les obres utilitzarà els serveis de l’activitat si en disposa i en el cas que no n’hi
hagi es preveurà la instal lació d’uns serveis d’obra.

7.13 Conclusió

En tot el que s’ha exposat, s’ha pretès donar una idea clara i concisa de les condicions que reunirà la instal lació
motiu per la qual presentem la memòria, no obstant això, el peticionari es compromet a efectuar totes les
modificacions que estimin oportunes els Organismes Facultatius corresponents.

EL FACULTATIU

Cornellà del Terri, març de 2019

Josep Masachs i Bantí
Enginyer Tècnic Industrial - Col·legiat núm. 11.390
Carrer G, 49 · Pol. Ind. Pont-Xetmar
17844 Cornellà del Terri
Tel 972 59 66 92 · Fax 972 59 67 44
e-mail: proisotec@proisotec.com
DNI: 77910131T
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8 DOCUMENT ANNEX 7: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC.

L’estudi de gestió de residus s’ha realitzat segons el RD 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció
i gestió dels residus de construcció i demolició i pel Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el
programa de gestió de residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció i segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya. (PRECAT20).

8.1 Productor de residus (Promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o enderrocar. Segons
l'article 2 "Definicions" del Reial decret 105/2008 , es poden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en
aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la persona
física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.

2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que ocasionin un
canvi de naturalesa o de composició dels residus

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i
demolició.

8.2 Prosseïdor de residus (Constructor)

L’empresa constructora actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat de el Productor dels residus
(Promotor) la seva designació abans del començament de les obres.

8.3 Gestor de residus

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel
productor dels residus (Promotor) amb anterioritat al començament de les obres.

8.4 Identificació dels residus

Identificació dels residus que es generaran en aquesta obra, segons la Llista Europea de Residus publicada per
Ordre OMAM/304/2002 o modificacions posteriors.

8.5 Definicions

Residus inerts:

ooooooducccccccccccccccccccccccccccciciciciciciccicicicicicicicicicicciciiciccicicicicicccicciccicciicic óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó



P17022 PROJECTE PER L’ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ DEL C/COLOM, C/VERGE DE MONTSERRAT I C/LLIMONA DEL MUNICIPI DE PORQUERES
161

Els residus inerts són aquells que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives.
Els residus no especials són insolubles, incombustibles, no reaccionen física ni químicament ni de cap altra
manera, no són biodegradables, no afecten negativament a altres matèries amb què entrin en contacte de
manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana.

Els residus inerts procediran de:

Excavacions. Normalment són terres netes que són reutilitzades en reblerts o per regularitzar la
topografia del terreny.
Enderrocs de construcció.

Es garantirà en tot moment:

Comprar la quantitat justa de materials per a la construcció, evitant adquisicions massives, que
provoquin la caducitat dels productes, convertint los en residus.
Evitar la crema de residus de construcció i demolició.
Evitar abocaments incontrolats de residus de construcció i demolició.
Localitzar un punt de recollida per als residus inerts que no es localitzarà en:

o Lleres.
o Tàlvegs.
o Llocs a menys de 100 m de les riberes dels rius.
o Zones pròximes a boscos o àrees d’arbratge.
o Espais públics.

Abans d’evacuar els enderrocs es verificarà que no estiguin barrejats amb altres residus.
Reutilitzar els residus de construcció i demolició:

o Les terres i els materials petris exempts de contaminació en obres de construcció,
restauració, condicionament o reblert.

o Els procedents de les obres d’infraestructura, en la restauració d’àrees degradades
per l’activitat extractiva de pedreres o graveres, utilitzant els plans de restauració.

Residus no especials:

Aquests són els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. Estan Previstos en la Llei
10/1998.

Els residus d’aquest tipus que generalment es produeixen en obra són:
o Paper i cartó.
o Residus vegetals.
o Envasos i embalatges
o Plàstic

Residus especials:

Un residu especial és tot residu que pot causar dany, directa o indirectament, a éssers vius o contaminar el
sòl, l’aigua, l’atmosfera o l’ambient en general.
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Segons la Llei 10/1998 de Residus, els residus especials són aquells que figuren en la llista de residus
especials, aprovada en el Reial Decret 952/1997, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.
Els que hagin estat qualificats com especials per la normativa comunitària i els que pugui aprovar El Govern
de conformitat amb allò que s’ha establert en la normativa europea o en convenis internacionals on
Espanya formi part.

Característiques dels residus especials:

Corrosiu: Pot ser corrosiu per als metalls. Provoca cremades greus a la pell i lesions
oculars greus.

Perill per a la salut: Pot irritar les vies respiratòries. Pot provocar somnolència o
vertigen. Pot provocar una reacció al lèrgica a la pell. Provoca irritació ocular greu.
Provoca irritació cutània. Nociu en cas d’ingestió. Nociu en contacte amb la pell.
Nociu en cas d’inhalació. Nociu per la salut pública i el medi ambient per destruir
l’ozó estratosfèric.

Toxicitat aguda: Mortal en cas d’ingestió. Mortal en contacte amb la pell. Mortal en
cas d’inhalació. Tòxic en cas d’ingestió. Tòxic en contacte amb la pell. Tòxic per
inhalació.

Perill greu per a la salut: Pot ser mortal en cas d’ingestió i penetració a les vies
respiratòries. Perjudica a determinats òrgans. Pot perjudicar a determinats òrgans.
Pot perjudicar la fertilitat o al fetus. Es sospita que pot perjudicar la fertilitat o al
fetus. Pot provocar càncer. Es sospita que pot provocar càncer. Pot provocar
defectes genètics. Es sospita que provoca defectes genètics. Pot provocar
símptomes d’al lèrgia o asma o dificultats respiratòries en cas d’inhalació.

Perill per al medi ambient: Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes
nocius duradors. Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.

Explosiu Gas a pressió Comburent Inflamable

8.6 Mesures de minimització i prevenció de residus

Aquestes són les accions que es duran a terme per la minimització i reducció en la generació de residus
durant la realització de les feines:
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DURANT LA FASE D’EXECUCIÓ SÍ NOSÍ
01 Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant els

treballs. XEs preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant els
treballs. X

02 S’impartirà informació entre els treballadors i les subcontractes perquè dipositin els
residus en el contenidor corresponent (segons el tipus de residu, si es preveu o no el
reciclatge, etc.).

X
S’impartirà informació entre els treballadors i les subcontractes perquè dipositin els
residus en el contenidor corresponent (segons el tipus de residu, si es preveu o no el
reciclatge, etc.).

X

03 S’intentarà comprar la quantitat de materials per adjustar la a l’ús i s’intentarà optimitzar
la quantitat de materials usats, adjustant la a l’estrictament necessària per a l’execució de
l’obra.

X
S’intentarà comprar la quantitat de materials per adjustar la a l’ús i s’intentarà optimitzar
la quantitat de materials usats, adjustant la a l’estrictament necessària per a l’execució de
l’obra.

X

04 Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials al major o amb envasos
d’una grandària que permeti reduir la producció de residus. XSempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials al major o amb envasos
d’una grandària que permeti reduir la producció de residus. X

05 Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes
que minimitzin els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats,
biodegradables, retornables o reutilitzables.

X
Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes
que minimitzin els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats,
biodegradables, retornables o reutilitzables.

X

06 S’intentarà escollir materials i productes d’acord amb les prescripcions establertes en el
projecte, subministrats per fabricants que ofereixin garanties de fer se responsables de la
gestió dels residus que els seus productes generin en l’obra (pactant prèviament el
porcentatge i característiques dels residus que acceptarà com a retorn) o, si no és viable,
que informin sobre les recomenacions per a la gestió més adient dels residus produïts.

X

S’intentarà escollir materials i productes d’acord amb les prescripcions establertes en el
projecte, subministrats per fabricants que ofereixin garanties de fer se responsables de la
gestió dels residus que els seus productes generin en l’obra (pactant prèviament el
porcentatge i característiques dels residus que acceptarà com a retorn) o, si no és viable,
que informin sobre les recomenacions per a la gestió més adient dels residus produïts.

X

07 Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures adients
d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització. XEs planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures adients
d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització. X

08 Es reutilitzaran retalls durant la posada en obra i s’intentarà realitzar els talls amb
precisión, de manera que ambdues parts es puguin emprar.
> Peces ceràmiques i paviments, aïllants, tubs i altres materials de instal lacions (cables
elèctrics), etc.

X

Es reutilitzaran retalls durant la posada en obra i s’intentarà realitzar els talls amb
precisión, de manera que ambdues parts es puguin emprar.
> Peces ceràmiques i paviments, aïllants, tubs i altres materials de instal lacions (cables
elèctrics), etc.

X

09 Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de fer se malbé amb elements de
protecció (a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar). XEs protegiran els materials d’acabat susceptibles de fer se malbé amb elements de
protecció (a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar). X

10 Es controlarà la preparació de les dosificacions per la generació de materials in situ amb la
finalitat d’evitar errors i, consequentment, residus. XEs controlarà la preparació de les dosificacions per la generació de materials in situ amb la
finalitat d’evitar errors i, consequentment, residus. X

11 Planificació d’actividades complementàries en punts on l’efecte sigui mínim: acopis,
accessos… XPlanificació d’actividades complementàries en punts on l’efecte sigui mínim: acopis,
accessos… X

12 Fomentar la reutilizació i el reciclatge de materials en l’obra. X

El primer objectiu és la reutilització del residu a la pròpia obra. Si hi haguessin residus que no es poguessin
reutilitzar o que existissin sobrants s’optaria pel camí de la valorització, com es podria fer amb la subbase,
amb terres sobrants,...

En el cas que no existís cap de les dues possibilitats anteriors es portaria a un abocador controlat, sempre
tenint en compte que es realitzaria una classificació dels residus a la pròpia obra.

8.7 Estimació de la quantitat de residus que es generarà a l’obra

L’estimació de la quantitat de residus que es generarà en l’obra és:

CODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ ORIGEN CLASSIFICACIÓ m3
TOTALS

NO
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Total de residus segons classificació:

TIPOLOGIA
QUANTITAT

M3
Inerts 0
No especials 112,2
Especials 0

MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA

Segons l’article 5.5 del Reial Decret 105/2008, els residus de la construcció i demolició s’hauran de separar
en fraccions quan, de forma individualitzada per a cada una de les fraccions, la quantitat prevista de
generació en el total de l’obra superi les següents quantitats:

MATERIAL Tn A SUPERAR
Formigó 80,00 Tn
Totxanes, teules o ceràmiques 40,00 Tn
Metalls 2,00 Tn
Vidre 1,00 Tn
Plàstics 0,5 Tn
Paper i cartró 0,5 Tn

RESIDUS NO ESPECIALS. En general, tot residu que no es pugui considerar especial ni inert. De conformitat
amb la legislació vigent, es preveu segregar en les fraccions indicades quan, de forma individualitzada,
superin les mateixes.

RESIDUS ESPECIALS. Es tracta de residus, envasos majoritàriament, amb consideració de tòxics i/o
perillosos, pel que es separen de la resta dels residus i es dipositen en els contenidors expressament
habilitats a l’obra a tal efecte. En cas d’envasos, s’identifiquen amb algun(s) dels pictogrames
corresponents. Els residus especials més habituals són: aerosols, envasos buits contaminats, terres
contaminades, fibrociment, olis usats, extintors, fluorescents…
Els contenidors s’etiqueten de manera que quedi clarament indicada la data de començament de
l’emmagatzematge, el tipus de residu (amb la seva codificació segons el Catàleg Europeu de Residus) i la
seva perillositat mitjançant pictogrames.

17 01 01 Formigó Enderroc No especial 42,24

17 03 02 Mescles bituminoses Enderroc No Especial 16,160

17 05 04 Terra i pedres diferents del codi 170503 Moviment de
terres, enderroc No especial 53,40

TOTAL m3 112,2

2222222222244444
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Depenent de la procedència dels residus, les mesures utilitzades són diferents. Per a:

Enderrocs, fresat del terreny i moviment de terres.
Les terres sobrants, no s’emmagatzemaran a l’obra, directament, es carregaran amb camions per a treure
les fora de l’obra. Aquests es reutilitzaran en emplaçaments externs.
Els fresats, es duen directament a la planta per a reutilitzar los en altres mescles bituminoses.
Es generaran també restes de formigó. Per a evitar la presencia d’un camió de forma contínua a l’obra, es
podran col locar varis contenidors que permetin l’emmagatzematge dels residus, o bé, acotar una zona de
l’obra amb la senyalització pertinent, on s’emmagatzemin mentre no es retiri. Quan els contenidors
estiguin plens es traslladaran a un abocador autoritzat per a la gestió de residus. En tot cas, si les quantitats
són elevades, sempre que sigui possible es mantindrà l’obra neta de restes d’enderroc fent el trasllat al
gestor autoritzat en el mateix moment.

Pavimentació
Es generarà restes d’aglomerat i fresat que no s’emmagatzemaran a l’obra, directament es carregaran amb
camions per la seva gestió. En cas que es tracti de restes de formigó es portaran al gestor autoritzat
corresponent per mitjà de camions.

8.8 Operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus generats en obra

Per als residus generats a l’obra que no hi ha previsió de reutilització dins de l’obra o emplaçaments
externs, simplement seran transportats a deixalleria o planta de gestió de residus autoritzats. A excepció
del fresat que estigui en bon estat.

CODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ ORIGEN i TIPUS VALORIT
ZACIÓ

TRACTAMENT

13 02 06 Olis sintètics de motor,
de transmissió
mecànica i lubricants

Manteniment de
maquinària

Especial V22 T21 T22

17 01 01 Formigó Enderrocs, neteja de
canaletes

Inert V71 T11 T15

17 03 02 Mescles bituminoses
que no contenen quitrà
de hulla

Restes de mescles
bituminoses

No especial V71 T12

17 05 04 Terres, sorres, pedres Moviment de terres Inert V71 V84 T11 T12 T15

Tractament de residus.

Reutilització i revaloració dels residus generats en obra

•Terra d’excavació per a farciments.
•Terra vegetal per a revegetació.
•Reutilització del fresat en la nova barreja bituminosa.
•Reutilització del fresat com a sòl seleccionat dins de la mateixa obra segons projecte.
•Envasos com a contenidors de residus.
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Mesures de segregació

•Situar en un lloc adequat de l’obra, les terres que s’han de reutilitzar.
•Es situarà un lloc específic per a la neteja dels camions banyera que transporten la m.b.c.
•Realitzar acopis separatius segons la natura dels materials excedents de l’excavació per a la seva
reutilització en obra o restauració paisatgista. Aquests es situaran segons planells.
•Es realitzaran acopis amb destí a abocador autoritzat per a les terres no aptes, s’observaran que
no estiguin barrejats amb altres residus.
•Portar un control exhaustiu de la documentació de gestió.
•Segregar i identificar els residus segons la seva naturalesa.
•Comprovar que en el contenidor no estiguin barrejats altres residus abans de gestionar los.
•Vetllar per la valoració del residu com a subproducte: Reutilització.
•Gestionar a través de gestor autoritzat.
•Vetllar per la reutilització, recuperació o reciclatge.
•Emmagatzemar correctament segons la normativa vigent, mai superant els 6 mesos.

DESTÍ PREVIST PELS RESIDUS
Els residus que no es reutilitzin a l’obra o en emplaçaments externs, es retiraran de l’obra i es gestionarà
amb un gestor autoritzat; al final de l’obra s’entregarà la documentació justificativa.

8.9 Prescripcions del PPTP amb relació amb l’emmagatzematge, manipulació, separació i
altres operacions

Amb caràcter general:

Amb relació a l’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels
residus de construcció i demolició en obra.

Gestió dels residus de construcció i demolició:
Gestió de residus segons R.D. 105/2008, realitzant se la seva identificació arreglant el Llistat Europeu de
Residus publicat per l’Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les posteriors modificacions.

Neteja de les obres:
Es obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d’escombraries com de
materials sobrants, retirar les instal lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els
treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades per a que l’obra presenti un bon estat.

Amb caràcter particular:

•En l’equip de l’obra s’hauran d’establir els mitjans humans, tècnics i procediments per a la
separació de cada tipus de RCD.

S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicencia d’obres...), especialment si
obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició.
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En aquest últim cas, s’haurà d’assegurar per part del contractista, una avaluació econòmica de les
condicions en les que es viable aquesta operació, tant per a les possibilitats reals d’executar la com per a
disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs autoritzats.

•La direcció d’obra serà responsable de prendre la ultima decisió i la seva justificació davant les
autoritats locals o autonòmiques pertinents.

•En el moment de la contractació del servei per a la gestió dels RCD’s s’haurà de tenir amb compte
que:

o L’abocador estigui autoritzat per a tal finalitat.
o El transportista estigui degudament autoritzat per a realitzar el transport del

residu.

Tant l’abocador com el transportista hauran de comptar amb l’autorització de la conselleria de Medi
Ambient i amb la inscripció en el corresponent registre. Es portarà a terme un control documental en el
qual es quedaran reflectides les quantitats retirades i l’entrega final de cada transport de residus.

•Quan s’encarregui la separació de fraccions a un gestor autoritzat, haurà d’emetre documentació
acreditativa de que ha complert amb l’obligació de recollida en nom del posseïdor dels residus.

•La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra de
demolició o de nova construcció es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i
als requisits de les ordenances municipals. El residus de caràcter urbà generats en les obres(restes
de menjar, envasos...) seran gestionats acord amb els preceptes marcats per al legislació i autoritat
municipal corresponent.

•Les restes de rentat de canaletes/cubes de formigó seran tractades com a runa.

•Les restes del rentat dels camions d’aglomerat o les màquines d’asfaltat, així com el material de
fresat, seran gestionades per a la reutilització.

•Les terres superficials poden tenir una utilització posterior per a la jardineria o recuperació dels
sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant la major brevetat possible en acopis d’altura
no superior a 2 metres. S’evitarà d’excessiva humitat, la manipulació i la contaminació amb altres
materials.

8.10 Informació / formació medi ambiental

El personal que realitzi treballs a les obres rebrà una informació/ formació d’acollida a obra a la qual hi
haurà indicacions en matèria de gestió de residus.
En base a l’obra o feines a realitzar en cada cas, es donaran indicacions més concretes i específiques de per
tal d’actuar de forma adequada i d’acord amb una correcta gestió de residus.
D’aquesta informació/ formació rebuda es deixarà constància escrita per mitjà d’un registre de formació.

8.11 Implantació d’obra

La zona de residus al ser zona bàsicament urbana es demanarà autorització per ubicar les en alguna
parcel la no urbanitzada prèvia autorització del propietari, no obstant, per la tipologia de l’obra s’anirà
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obrint i tancant per trams de manera que la quantitat de residus a l’obra es minimitzarà al màxim per tal
d’evitar al màxim les possibles afectacions. Aquesta ubicació pot estar subjecte a possibles canvis d’ubicació
i volum d’ocupació en funció de la fase en que ens trobem i la tipologia de residus que predomini en cada
moment.

8.12 Cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Es presentarà un document d’acceptació que serà signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir
la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi constarà el codi de gestor, el
domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

8.13 Pressupost

El presssupost de la gestió de residus és de 1084,87€

EL FACULTATIU

Cornellà del Terri, març de 2019

Josep Masachs i Bantí
Enginyer Tècnic Industrial - Col·legiat núm. 11.390
Carrer G, 49 · Pol. Ind. Pont-Xetmar
17844 Cornellà del Terri
Tel 972 59 66 92 · Fax 972 59 67 44
e-mail: proisotec@proisotec.com
DNI: 77910131T
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