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1. CONDICIONS GENERALS 
 
1.1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, 
establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el 
mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de l’ordenació dels 
accessos al centre de serveis del Banc de Sabadell. 

 

1.2. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
El projecte consta dels següents documents: 
- Document nº1 . Memòria i Annexes. 
- Document nº2 . Plànols. 
- Document nº3 . Plec de Condicions Tècniques. 
- Document nº4 . Pressupost. 

El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són 
d'obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Són els següents: 
- Memòria 
- Plànols. 
- Plec de Prescripcions. 
- Quadre de preus nº1. 
- Quadre de preus nº2. 
- Pressupost total. 

La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts pels Annexos, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. Aquests són informatius representen només una opinió 
fonamentada, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement de la informació 
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
Contracte; per tant, el Contractista no podrà al�legar cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de 
bases de personal), maquinària i materials, fixació de llosseres, préstecs o abocadors, distàncies 
de transport, característiques dels Materials de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que 
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, el responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 

Si hi hagués contradicció entre el Plec de Prescripcions Tècniques i els Plànols, preval el que s'ha 
prescrit en el primer. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin 
suficientment definides les unitats d'obres corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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1.3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
Respecte als mitjans del contractista per a l’execució de les obres, és obligat a tenir a l'obra l'equip 
de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i 
quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que 
assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les 
proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció 
d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà 
en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 
causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la 
disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 
no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 
excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

1.4. ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". Així mateix, s'acomplirà els 
requisits vigents per l'emmagatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, 
etc., i s'ajustarà a l'assenyalat al Codi de Circulació, Reglaments de la Policia i conservació de 
Carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, i a totes les disposicions vigents que siguin 
d'aplicació en aquells treballs que, directa o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment 
del Contracte. 

 

1.5. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la 
clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de 
l'Estat". 

Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets 
malbé, indemnitzant a les persones o propietaris que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, 
així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable 
dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat", sent a compte del Contractista 
els treballs necessaris per a tal fi. 

 

1.6. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
A més de les despeses i taxes, que es detallen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat", seran a càrrec del Contractista, 
si al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal�lacions i equips de maquinària.  
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal�lacions, 

ferramentes, etc. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d'amàs i la pròpia obra contra tot deteriorament. 
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- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal�lacions pel subministrament d'aigua 
i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin a les ocupacions temporals; despeses 
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra 
i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que 
corresponen a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col�locació dels cartells anunciadors d'obra. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 

dels contractes. 
 

1.7. REPLANTEIG DE LES OBRES 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. També haurà de materialitzar, 
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament 
exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris 
per aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

 

1.8. MATERIALS 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat", caldrà observar les següents prescripcions: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del Director 
de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Direcció de l’Obra canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". 

Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, 
el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que acompleixin les Prescripcions, sense 
que, per això, tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a l'ús de préstecs, anant, també, al seu 
compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 
refereix a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials la qual procedència no hagi estat 
aprovada pel Director. 

 

1.9. DESVIAMENTS PROVISIONALS 
El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels 
confrontants. d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la 
Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran 
totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
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Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es 
digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin 
al Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons el preu del Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 
criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del contractista 
facilitar o accelerar la realització de les obres. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i 
circulació del personal de l'Administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà 
de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
Contractista. 

 

1.10. ABOCADORS 
Les despeses que comporti la utilització dels abocadors, seran a càrrec del Contractista. 

 Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió en l'esmentada 
justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al�legar 
modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d'obra 
corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a I'abocador, sempre que als 
documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a l'abocador. 

Si als amidaments i documents informatius del projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i la 
Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no acomplir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del Contracte per haver 
d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel�les, amb la 
condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. 

Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del 
Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 

 

1.11. EXPLOSIUS 
L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, complementades amb les 
instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció d'obra. 

Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests 
mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 

El Contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d'explosius i d'execució de voladures. 

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no allibera al Contractista de la 
responsabilitat dels danys causats. 

El Contractista subministrarà i col�locarà els senyals necessaris per a advertir al públic del seu 
treball amb explosius. Llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, 
llur perfecta visibilitat. 

En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius. 
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1.12. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". A tal efecte, també es 
consideraran servituds relacionades amb el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen 
definides als Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, 
protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció 
consideri convenient per a la millora i desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li 
seran abonats, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte al Pressupost o per 
unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre número 1. En llur defecte, hom es regirà pel 
que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 
contractació d'Obres de l'Estat".  

 

1.13. PREUS UNITARIS 
El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus número 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula si del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat", els preus unitaris que figuren al Quadre de 
Preus nº1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, 
subministrament (àdhuc drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i 
utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de 
ma d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, eines, instal�lacions, normalment o incidentalment 
necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus nº2 és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d’obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra 
del Quadre nº1, per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició 
que figura al Quadre de preus nº2. A l'encapçalament d'ambdós Quadres de Preus, hi figura una 
advertència a l'efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex de la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària; quantitat; tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la 
unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents 
preus auxiliars; etc.). 

Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari, ja que els costos s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari, i estan 
continguts en un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura 
als corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor 
comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. 

Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra 
en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos al preu 
unitari corresponent. 
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1.14. PARTIDES ALÇADES 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a Prescripcions Tècniques Particulars, als 
Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, 
un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò estipulat a la clàusula 52 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de I'Estat"; es justificaran a 
partir del Quadre de preus nº 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de 
Preus. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà 
únicament l'import de les factures. 

 

1.15. TERMINI DE LA GARANTIA 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat 
que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament 
aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal�lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General 
de Contractació per a Obres de l'Estat. 

 

1.16. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
Es defineix com a conservació d'una obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, 
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el 
mateix Contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal�lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que disposa la clàusula 22 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". 

El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran per compte del Contractista. 

També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 
proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients.  

 

1.17. DISPOSICIONS APLICABLES 
A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran d'aplicació 
les disposicions següents: 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG-4/88, 
esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i al qual 
queden incorporats els articles modificats. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97. 
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- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-2, aprovada 
per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

- Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa, armat o pretesat 
EHE-98. 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP – 
98. 

- "Catálogo de deterioros en firmes", publicat pel MOPT en abril de 1.989 

- "Orden Circular 323/97 T. Recomendaciones para el proyecto de las actuaciones de 
rehabilitación de firmes con pavimento bituminoso" 

- “Norma 6.1-I.C de Secciones de firmes” (modificada per O.C. d’octubre de 2002). 

- "Refuerzos de firmes. Instrucción de carreteras. Norma 6.3-IC" 

- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre 
mescles bituminoses en calent". 

- "Drenaje superficial", Instrucción 5.2-IC. MOPTMA 

- pr EN 13476-1. Sistemas de canalizacionen matérias termoplásticas para saneamiento sin 
presion enterrado. 

- EN 1277. Tubos  de material termaoplástico para aplicaciones enterradas sin presión. 
Métodos de prueba para la estanqueidad hidráulica del sistema manguito y junta 
elestomérica. 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 
1980). 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut 
a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 

- Plec general de condicions per a la recepció de Conglomerants Hidràulics en les obres de 
caràcter oficial, aprovat per O.M. de 9 d'abril de 1968. 

- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat 
pel Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

- Normes U.N.E 

- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

- Normes MV-102 Acer laminat per a estructures en edificació. 

- Norma MV-104 Execució de les estructures d'acer laminat  a l'edificació. 

- Norma MV-106 Cargols ordinaris i calibrats per a  estructures d'acer. 

- Norma MV-107 Cargols d'alta resistència per a estructures d'acer. 
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- Normes tecnològiques de l'edificació. 

- NTE. Instalaciones. 

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost 
de 1970). 

- Instruccions complementaries MI-BT-026 i MI-BT-039 del Reglament Electrotècnic  de 
Baixa Tensió. 

- La instrucció 8.2-IC "MARCAS VIALES". 

- La instrucció 8.1-IC "SEÑALIZACIÓN VERTICAL". Juliol del 1.995 

- "SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN tomo I. Características de las Señales" (MOPT 
Juny 1992). 

- "SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN tomo II. Catálogo y Significado de las Señales" 
(MOPT Juny 1992). 

La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 

 

1.18. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
L'existència de determinants vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin 
mínimes, i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que 
això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte 
de reclamació. En cas que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres 
per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es 
considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat anterior. 

 

1.19. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, 
sigui possible realitzar treballs de jardineria o obres complementàries, com poden ser execució de 
xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. 

En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució de les 
obres, per a fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de determinar zones amb 
determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris 
esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, 
en cap moment, objecte de reclamació. 
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1.20. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 
tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució 
simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat 
a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible 
interferència de risc de qualsevol tipus. 

El Contractista sol�licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietàries de Serveis, 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de 
serveis soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideren incloses als preus unitaris, i no podran ser 
objecte de reclamacions. 

 

1.21. DESVIAMENT DE SERVEIS 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el 
terreny els serveis i instal�lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per 
no fer-los malbé, i assenyalar aquells que, en darrer terme, consideri necessari modificar. 

Si el Director d’obra es mostra conforme, sol�licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal�lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. 

En cas d'existir una partida per abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en 
el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, 
ja que s'abonarà únicament l'import de les factures. 

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col�laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

 

1.22. SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció 
de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de 
gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial decret el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de 
seguretat i salut” en el qual desenvolupi adapti “L’estudi de seguretat i salut” contingut al 
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

És obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim paràgraf) i 8è 
d'aquest Decret. 

 

1.23. ABONAMENT D'UNITATS DE L'OBRA 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el 
Quadre de Preus nº1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica, s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de 
la unitat executada en relació a la resta d'obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris 
del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. 

L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents de Projecte no podrà ser objecte de 
reclamació, ni de preu contradictori, per a considerar-los expressament inclosos als preus del 
Contracte. 
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Els materials i operacions esmentades són els considerats com a necessaris i d'obligat 
acompliment a la normativa relacionada a l'apartat 1.16. 

 

1.24. CONTROL D'UNITATS D'OBRA CONTROL D'UNITATS D'OBRA 
La Direcció demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les 
unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

L'import fins a l'1% del pressupost de Contracta, correrà a càrrec del Contractista, segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. 
La resta, si s'escau, serà abonada per la propietat. 

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol�licitud de la Direcció Facultativa de les Obres, d'acord amb el següent esquema de 
funcionament: 

1. A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que 
s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 

2. Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a 
l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà la comunicació 
telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 
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2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. MATERIALS BÀSICS 
Tots els materials bàsics, que s'empraran durant l'execució de les Obres, seran de primera qualitat 
i acompliran les especificacions que s'exigeixin als materials del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol de 1.976) i d’instruccions, Normes i 
Reglaments de 1a legislació vigent, esmentades a l'article 1.16 del Present Plec. 

 

2.2. ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS  
 
Definició. 
Es defineix com aclariment i esbrossada de terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de 
les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o 
qualsevol altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 
- Excavació dels materials, objecte d'aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
inclouen els corresponents documents del Projecte.  

Execució de les Obres. 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per a aconseguir unes 
condicions de seguretat, suficients, i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que 
sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements 
que calgui conservar intactes. 

Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar, es procurarà que els 
que s'han d'aterrar caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar 
danys a d'altres arbres, en el tràfic per vials, carretera o ferrocarril, o estructures properes, els 
arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests 
arbres o altra vegetació destinada a romandre en un, lloc, es precisa aixecar barreres o qualsevol 
altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat 
Facultatiu de les Obres. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no superior a cinquanta centímetres (50 cm), per sota de 
l'esplanada. 

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels 
amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no en quedi cap dintre del ciment 
del terraplè, ni a menys de quinze centímetres (15 cm) de profunditat sota la superfície natural del 
terreny. 

També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta 
centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran 
en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats en 
munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior als tres 
metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista 
haurà d'obtenir els següents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol 
tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 

Els treballs s'executaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 
zones properes a les obres. 
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Cap fita - marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, 
serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra forma la 
seva situació o aprovat el seu desplaçament. 

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el 
que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran 
retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 

 

Mesurament i Abonament. 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, i 
exemptes de material. 

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades a 
l'apartat precedent. 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la 
Direcció de les 0bres, a fi d'ésser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es 
mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, o a l'amàs intermedi de l'excavació, en qualsevol 
tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als 
preus unitaris del Contracte. 

 

2.3. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY  
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o 
caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl 
seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 - L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot 

cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, 
banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones 
localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat 
previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb 
explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans 
mecànics. 

 - Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran 
per a deixar l'esplanada repassada, compactada i totalment preparada per a endegar la 
col�locació de la subbase granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si 
l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les 
Obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant, que serà mesurada i 
abonada mitjançant el mateix preu definitiu per totes excavacions. 

 - Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge 
fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a 
l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò 
indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

 - La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 - L'allisada dels talussos de l'excavació. 
 - Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 - Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
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 - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les 0bres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol 
tipus de terreny. 
L'excavació especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del P.G.3., s'abonarà al preu únic 
definit d'excavació. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a 
deixar l'esplanada repassada, compactada i totalment preparada per a endegar la col�locació de la 
subbase granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les Obres podrà ordenar una excavació 
addicional en subrasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per 
totes excavacions. 

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa indicada a l'article 
1.16, i es consideren inclosos en els preus d'excavació. Queden inclosos els camins d'accessos 
necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt, així com qualsevol treball, maquinària, 
material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director 
de les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens es transportaran a 
l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director 
de les Obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel�les 
assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar 
compensació de cap tipus. 

El replè de parcel�les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

 

Mesurament i abonament. 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 
començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, 
els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en 
compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
Seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 
unitats d'obra com part integrant d'aquestes. Tampoc són abonables els despreniments o els 
augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que 
indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc 
d'emprament, instal�lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials 
facin falta per a una correcta execució de les obres. 
 

Advertència sobre els preus de les excavacions. 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de 
les excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 
El Contractista, a l'executar les excavacions s'atindrà sempre als plànols i instruccions del 
Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol�licitarà l'aclariment 
necessari abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments 
ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fitxats pel Director Facultatiu. 
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Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu el Contractista executés menor volum 
d'excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols, o de les prescripcions fixades, sols es 
considerarà d'abonament el volum realment executat. 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, àdhuc resultants dels 
despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista 
rebi per això cap quantitat addicional. 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà 
al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del 
Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, com són: instal�lacions, subministrament i consum 
d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla 
classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs 
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

 
2.4. EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS. 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en 
l'excavació de rases i pous contínues, per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum 
segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 
de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum, la base inferior del qual sobresurt 50 cm a 
cada costat de la sabata, el talús queda indicat als plànols i la base superior de la qual és la 
intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres 
situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

 El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 
inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 
d'abonament. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després 
de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 
productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 
posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 
el cas que estigui constituïda.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs 
la voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el 
preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a 
l’obra. 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus nº 1. 

 

2.5. TERRAPLENS 
Consisteix en l'estesa i compactació de materials terrencs procedents d'excavacions o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del P.G. 3. 

L'equip necessari per a la seva compactació es determinarà per l'encarregat Facultatiu, en funció 
de les característiques del material a compactar, segons el tipus obra. 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Facultatiu 
Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, s'obtingui la 
compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu 
encarregat. 
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El fonament del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, efectuant els treballs necessaris de repàs i compactació. 

A continuació, s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a 
què, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, 
aquest vindrà determinat per allò que s’especifica a l’article 330.5.4. del P.G.3. Els materials de 
cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà barrejant-los 
convenientment amb els mitjans adequats per això. 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides, i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. 

En cas que la tongada subjacent s'hagi estovat per una humitat excessiva, no s'estendrà la 
següent. 

 

Mesurament i abonament 

S'amidaran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, 
mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas, el preu 
del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin 
d'excavació de parcel�les del polígon. El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació a 
determinades parcel�les a fi d'obtenir materials de préstecs. 

L'esmentada excavació de préstecs a les parcel�les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les 
parcel�les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 

Els terraplens, considerats al P.G. 3 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 331), 
s'executaran d'acord amb el P.G. 3 però es mesuraran i abonaran com a unitats del terraplè. 

 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al poligon 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al sector, 
el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla 
distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a 
deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de 
les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

2.6. REBLIMENTS LOCALITZATS 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: els materials 
necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs, l'extensió d'una tongada, la humificació o 
dessecació d'una tongada, la seva compactació, la repetició de les tres últimes operacions tantes 
vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. També qualsevol treball, maquinària, material 
o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una tongada a 
un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
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Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d'aquest.  

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit 
per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i testeres de passos 
inferiors, el material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronació en 
una longitud igual a vint (20) metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de 
l'estrep o testeres de passos inferiors i fins a 1 (un) metre per damunt de la part superior de la 
volta o tauler del pas inferior. La compactació dels terraplens en aquestes zones serà al cent per 
cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat. 

 

Mesurament i abonaments. 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels 
perfils presos abans i després dels treballs. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de 
Preus. 

 

2.7. DEMOLICIONS  
 
Definició.  
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada 
l'execució de l'obra. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació de materials. 

- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. Execució de les obres. 

L'execució de les obres compren l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu 
encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, 
així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 

 

Mesurament i abonaments. 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus nº1. 

El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camions i el transport a l’abocador o lloc d'utilització, 
així com la manipulació dels materials i ma d'obra necessària per a la seva execució. 

Només seran d’abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els 
trencaments de canonades, de qualsevulla mena i format. 

El contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de 
possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
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2.8. REPOSICIONS  
S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari 
enderrocar per a l'execució de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que les esmentades 
fàbriques han quedat en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 

Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix 
grau de qualitat i textura. 

La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus nº 1. Les reposicions 
s’abonaran als preus del Quadre de Preus nº 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

 

2.9. CAPES GRANULARS 
 

Condicions generals. 

Els materials a utilitzar a les subbases granulars seran àrids naturals  (tot-u natural) o procedents 
del picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural (tot-u artificial), sorres, escòries, sòls 
seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries estrangeres. 

En tot moment s'acompliran les especificacions del P.G.3. Abans de col�locar la capa granular es 
comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repàs i compactació de l'esplanada, i 
s'executaran els assaigs necessaris. 

Els percentatges d'humitat del material i l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els 
pendents transversals de la plataforma.  

 

Mesuraments i abonament. 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre 
els plànols del Projecte, aplicant el Quadre de Preus nº 1. 

El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, 
transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament 
acabada la unitat.  

 

2.10. SUBBASE DE TERRA CIMENT 
 

Definició.  

Formació de base o subbase per a paviment, amb terra-ciment elaborada a l'obra en planta. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Fabricació de la mescla en planta situada a l'obra 

- Transport de la mescla 

- Estesa de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Acabat de la superfície 

- Execució de junts 

- Cura de la mescla 

 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït 
de la secció-tipus dels plànols. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. La 
superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Resistència a la compressió al cap de 7 dies >= 0,9 x 25 kg/cm2 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-
se gelades. Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 

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. 

S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores. Si es 
treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix una 
demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües. 

La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. 
S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat. S'ha de 
prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats 
durant 7 dies, a no ser que la D.F. ho autoritzi expressament i establint prèviament una protecció 
del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha 
de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per sobre 
de la capa tractada. 

 

Mesurament i abonaments. 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre 
els plànols del Projecte, aplicant el Quadre de Preus nº 1. 

El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, 
transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament 
acabada la unitat.  

 

2.11. BASE GRANULAR 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions del P.G. 3 (art. 501). Abans de col�locar la capa 
de base granular es comprovarà amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repàs i 
compactació de 1a capa de subbase, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges 
d'humitat del material i de la superfície de subbase seran els correctes, i es comprovaran els 
pendents transversals. 

En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant 
assaig CHR o similar i en tot moment l'índex CBR serà > 80. 

 

Mesurament i abonaments. 

Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols 
del Projecte. 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 
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d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 

2.12. PAVIMENTS asfàltics 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de la base, es 
comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de repàs i compactació de l'esmentada 
capa base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la 
superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals 
sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de 
Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 
mescles bituminoses. 

-Lligant hidrocarbonat. 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 

El BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

- Penetració a 25º (NLT-124/84)   6-7 mm 

- Índex de penetració (NLT-181/84)  -0.7 - +1 

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  48ºC - 57ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  <=-8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  >=90 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  99,5% 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  <=0,2% 

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  >=235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  >=1,00 

- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . >=15% 

- Contingut de parafines (NFT 66-015)  <4,5% 

Característiques del residu de pel�lícula fina: 

- Variació de massa (NTL-185/84)  <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  >= 50% de la penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  >=50 cm 

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de 
Qualitat o a la Direcció d'Obra. 

- Granulat gruixut. 
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Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 
pedrera. El percen¬tatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la 
NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 

El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i 
l'índex de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 

Granulat fi. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 
mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matè¬ries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a 
la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent 
(20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 
no es podra utilitzar sorres naturals. 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 
acompleixi les con¬dicions del granulat gruixut. 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 
artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

- Filler. 

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la 
proporció d’aportació serà inferior al 50%. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

  Tamís UNE     % Passa 

   0.63 mm       100 

   0.32 mm     95-100 

   0.16 mm     90-100 

   0.080 mm     70-100 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 
cent (3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 

2.3.2.4. Tipus i composició de la mescla. 

La mescla bituminosa a emprar en el present Projecte serà la següent: 

- Mescla bituminosa en calent continua AC16 surf D. 

- Mescla bituminosa en calent continua AC 22 bin S. 

Aquesta mescla es col.locarà a la capa de trànsit i haurà d’acomplir les especificacions de l’O.C. 
5/2001, l’O.C. 10/2002 i l’O.C. 24/2008, i les següents condicions cor¬responents a l'assaig 
Marshall (NLT-159/86). 

 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn) calculades a partir dels metres cúbics (m3) de paviment 
executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 

 

2.13. REGS D'EMPRIMACIÓ. 
Aquesta unitat d'obra inclou la preparació de la superfície existent, l’aplicació del lligant bituminós, 
l’eventual extensió d'un granulat de cobertura i tots els treballs, maquinària, materials i mitjans 
auxiliars que fossin necessaris per dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
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Com a dosificació es proposa un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) 
d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg d'emprimació.  

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

2.14. REGS D'ADHERÈNCIA 
Aquesta unitat d'obra inclou la preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el 
reg, del lligant bituminós i tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin 
necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director 
d'Obra. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

2.15. ALTRES PAVIMENTS. 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip 
necessari per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com el mesurament i 
abonament de les unitats referides al tipus de paviment, com ara tractaments superficials, 
macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, acomplint el que disposa el P.G. 3 
llevat dels lligands definida. 

 

2.16. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 

Definició 

És un element resistent prefabricat que, col�locat sobre una base adequada, delimita una calçada 
o una vorera. 

 

Procedència 

Aquests tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

 

Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. Per a finalitats especials 
s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades 
per la Direcció d' Obra. 

 

Normes de qualitat. 

Resistència a la compressió en probeta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit 
dies (28), mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2.) 

Desgast per fregament: 

- Recorregut: mil metres (1.000 m.) 

- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2.)  

- Abrasiu: Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr./cm2.) (per via humida). 
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- Desgast mig en pèrdua d'alçada: Menor de dos amb cinc mil�límetres (2,5 mm.). 

- Resistència a flexo-compressió: seixanta/vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 
a 80 kg/cm2). 

 

Recepció. 

Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre 
(+- 1 cm.) 

 

Mesurament i abonament. 

S'abonaran per metre lineal (ml.) col�locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus no 1. 

 

2.17. RIGOLES 
És una rajola composta d'un dau de formigó amb acabat lliscat. Les dimensions són de vint 
centímetres (20 cm) de cantó i quatre centímetres (4 cm) de gruix. La cara superior de desgast 
serà lliscada. Es fabricaran exclusivament amb formigó HM-20 . 

 

Normes de qualitat. 

Desgast per fregament: 

- Recorregut: Dos-cents cinquanta metres (250 m.) 

- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2 ) . 

- Abrasiu: Sorra silícia un gram per centímetre quadrat, (1 gr/cm2.) (per via humida). 

- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: Inferior a un amb cinc mil�límetres. (1,5 mm.). 

 

Recepció. 

No seran de recepció les rigoles, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil�límetres (2 mm.), en més o en 
menys. 

Si el terme mig dels resultats no abasta límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 

 

Mesurament i abonament. 

S'abonarà per metre lineal (ml) col�locat totalment acabat, inclòs l’excavació, base de formigó, 
l’encofrat i base de formigó HM-15. 
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2.18. VORERES I RAJOLS DE MORTER COMPRIMIT  
 

Definició 

El rajol de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi 
i, en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en 
ciment i àrid més gruixut, que consisteix el dors. 

 

Característiques generals, 

El tipus reglamentari és quadrat de quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. 

 

Constitució 

Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil�límetres (0,012 mm) de gruix i una 
cara inferior de base de vint-i-vuit mil�límetres (0,028 m). 

Les llosetes normals es fabricaran només amb ciment portland i sorra natural; en canvi, les de 
color es faran amb ciment portland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc 
acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 

EL dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 

 

Normes de qualitat 

Desgast per fregament: 

- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 

- Pressió: (0,6 kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. - Abrasiu: Sorra silícia 1 
gr/em`. Per via humida. 

- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: Inferior a 2 mm. 

- Resistència a la flexió: Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí 
a divuit centímetres (0,18 m.) i càrrega puntual al centre, superior a (350 kg.) tres-cents 
cinquanta quilograms. 

 

Recepció. 

No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a 
l'especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil�límetres (0,002 m.) més o 
menys. 

 

Mesurament i abonament. 

S'abonaran per metre quadrat col�locat i totalment acabat. EL morter es considerarà inclòs al 
preu, però el formigó HM-15 de base s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 

 

2.19. FORMIGONS 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 

- Formigó HM-15 de cent quilograms (150 kg) de resistència característica a vint-i-vuit 
(28) dies. 
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- Formigó HM-17.5 de cent quilograms (175 kg) de resistència característica a vint-i-vuit 
(28) dies. 

- Formigó HM-20 de dos-cents quilograms (200 kg) de resistència característica a vint-i-
vuit (28) dies. 

- Formigó HA-25 de dos-cents cinquanta quilograms (250 kg.) de resistència característica 
a vint-i-vuit (28) dies. 

- Tots els formigons acompliran l'EHE-98, considerant com a definició de resistència 
característica la d'aquesta instrucció. 

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 

Es fabricarà, sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior 
al minut i mig (1,30 "), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme a 
cada barreja. 

A més de les Prescripcions de l’EHE-98 es tindran en compte les següents: la instal�lació de 
transport i posta a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 

No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada igual o superior a un metre cinquanta 
centímetres (1,50 cm.), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

Queda prohibit l’ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó, sense 
l'autorització del Facultatiu encarregat. 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les 
característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, es seguiran les 
prescripcions de l'EHE-98. Mai no es col�locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 
sense que es mogui horitzontalment mentre estigui submergit al formigó. Es procurarà extremar el 
vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i de 
cabanyetes. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Director de manera que acompleixin les 
prescripcions de l'EHE-98 i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta 
amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una 
bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. Durant els tres (3) primers dies, es protegirà 
el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, durant els (7) primers dies, es 
mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-
les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg serà inferior en més de vint graus (20ºc) a la del 
formigó, per evitar la producció de badadures per refredament brusc. 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel�lícules superficials 
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 

Els paraments han quedat llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositat, i 
sense que sigui necessari aplicar-hi enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense 
l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte 
del contractista. 

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: - Paraments vistos = sis 
mil�límetres (0,006 m.) 

- Paraments ocults = vint-i-cinc mil�límetres. (0,025 m.) 
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En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades al 
set (7) o vint-i-vuit (28) dies. 

S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada 50 metres cúbics (50 m3) de 
formigó utilitzat a voltes i soleres. 

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis provetes cadascuna, per 
trencar cada sèrie, als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trenc, a cada sèrie, 
la mitja dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 

Les provetes s'amaçaran de forma similar a la del formigó de l'obra, i es conservaran en 
condicions anàlogues a les d'aquest. 

Si passat vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada per aquesta 
data en més d'un vint per cent (20 %), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes 
també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les 
provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es 
sotmeti a una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual 
es mesurarà la fletxa produïda, que haurà d'ésser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) 
de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 

En cas que la resistència de les provetes d'assaigs i de les extretes de l'obra estès compresa entre 
el vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb 
reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 

 

Mesurament i abonament. 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall 
resultants del replanteig de les Obres, i s'abonaran per metres cúbics. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per executar la unitat d'obra, exceptuant les armadures i llur col�locació, que 
s'abonarà al preu del quilogram (kg) d'acer col�locat. 

Les operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonat, es 
consideraran incloses als preus dels formigons. 

 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i 
amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres 
escrites del Director Facultatiu. Per tant en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra sense 
tenir l'autorització del Director Facultatiu. 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu 
Director, per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la 
secció. 

Per això, el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la 
definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 

 

2.20. ENCOFRATS I MOTLLES 
Els motlles i encofrats seran de fusta, acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent, 
metàl�lics o d'altre material adient, Amb l’aprovació del Director Facultatiu. 
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Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat hauran de posseir la 
resistència i rigidesa necessàries per què, amb la xarxa prevista del formigó no es produeixin 
moviments locals de més de cinc mil�límetres (0,005 mm). 

Tant les superfícies interiors dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per a facilitar 
l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, 
deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre l'entumiment dels mateixos, per la humitat 
del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 

S'autoritza l'ús del tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals 
estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i 
que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En 
aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i 
llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl�liques o qualsevol altre 
material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

- Encofrat pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de 
fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil�límetres 
(24 mm) i una amplada que oscil�larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les 
toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle 
de dos metres (2 m), seran de vint mil�límetres (20 mm) als murs i estreps i de deu 
mil�límetres (10 mm) a les piques. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. Per a 
facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que 
estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir 
el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

 

Mesurament i abonament 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 
d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 
matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col�locació i 
ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol 
tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 
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2.21. ACER A UTILITZAR A ARMADURES  
 
Condicions Generals. 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica a 
l’"Instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón EHE-98". Les formes, les dimensions i els 
tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

La càrrega de trenc serà superior a sis mil cent quilograms per centímetre quadrat (6.100 
kg/cm2). 

L'allargament de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la 
deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre 
una base de deu diàmetres (10 ∅) situada a més de cinc diàmetres (10 0) situada a més de cinc 
diàmetres (5 ∅) del coll d' estricció i més de tres diàmetres (3 ∅) del punt d'aplicació de la 
mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms 
per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). EL límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per 
centímetre quadrat (5.100 kg/cm2.). 

Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir 
una deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior 
al cent vint-i-cinc per cent de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de 
trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors 
més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie, si "n" fos 
senar. 

La qualitat s'ajustarà a 1'article 600 del P.G. 3-75.  

 

Assaigs 

Si el Facultatiu Director de l'obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori 
Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució 
a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de 
formigó EHE-98. 

 

Armadures i elements metàl�lics 

S'abonaran pels quilograms (Kg.), que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de 
començar cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu 
corresponent dels qui figurin al Quadre de Preus nº 1. 

Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblegat i posta a l'obra. 

Així mateix, estan incloses les solapes, els ganxos, els elements de sustentació, les pèrdues per 
retalls, els lligaments, etc. 

 

2.22. CANONADES DE POLIETILÈ 
 
Definició. 

Es defineixen com a canonades de Polietilè les formades amb tubs de Polietilè. S'utilitzen per a la 
conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis. 

S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. 
També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 
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Materials. 

El Polietilè que s'utilitzi a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i els 
junts, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les 
Normes d'Aplicació (art. 1.16). 

En el present projecte, es preveu utilitzar per a sanejament i conduccions per a aigües pluvials, 
tubs de Polietilè Ecopal coextrusionat, de doble paret, corrugat exteriorment i llis en el seu 
interior, abocardada amb junt elàstic interior, encara que no hi ha inconvenient en utilitzar una 
altra conducció d’una altra marca similar. 

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems 
seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l’eix del tub. 

Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 
recta en més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte, que 
pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball, màxim de cinc-cents 
grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2). 

Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanquitat, segons els 
mètodes que es fixen a les Normes per a canonades de Polietilè de l'I.E.T. cc. 

Per a l'estanquitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre 
quadrat (0,5 kg/cm2.), no experimentarà pèrdues superiors al valor W. en litres (l.), calculat 
segons la següent fórmula: 

W = Qn . L 

essent Qn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres. 

A pressió interior, la canonada muntada, haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-
cents grams per centímetre quadrat (0,7 grams/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el 
manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 
grams/cm2). 

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió. Qr, en quilograms per metre (kg/m.) de longitud útil. 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se presentin trencs a les pestanyes dels junts, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència i estanquitat. 

La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 

 

Execució de les Obres. 

L'execució de les Obres inclou les operacions següents:  

- Subministrament del tub. 

- Preparació de l'assentament. 

- Col�locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres 
elements o canonades. 

Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada un cop executada, es revestirà amb 
sorra. 

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra, o material anàleg, per a l'assentament correcte 
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dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per 
al formigonat de la solera, queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 

Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó, es procedirà a la 
col�locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació i pendent per a que siguin 
perfectes.  

Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col�locació dels tubs 
s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar danys als tubs per cops deguts a subjeccions 
dolentes, etc. 

La construcció dels junts, s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars 
o, en cas que no ho diguin, a les instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament 
estanques.   

El junt de la canonada té un disseny amb insert rígid que facilita la seva introducció i compleix 
amb les normatives EN 13476.-1.  Està formada pel conjunt de junt labiat, anell anti-
arrossegament i caixer clàssic. Amb aportació de lubricant es realitza amb poc esforç i de forma 
ràpida. 

La Direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, 
tant abans com després de reblir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanquitat, 
el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 

El cost de les proves serà a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 

 

Mesurament i abonament. 

Les canonades de Polietilè es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, etc. A l'esmentat mesurament 
se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus de diàmetre del tub, d’acord amb el 
Quadre de Preus nº1. 

L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de junts, les peces especials i 
els entroncaments amb tronetes o d'altres canonades. 

Llevat prescripció en contra, el material d'assentament o solera de formigó i el recobriment amb 
formigó o sorra dels tubs de Polietilè, són d'abonament independent. 

 

 

2.23. CANONADES DE FORMIGÓ  
 

Definició. 

Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en 
massa o armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o 
conduccions de diferents serveis. 

S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. 
També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 

 

Materials. 

El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a 
la solera i els junts, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present 
Plec i a les Normes d'Aplicació (art. 1.16). 
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La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran, aproximadament, tres (3) 
dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està 
prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus (5oc) durant 
el període de curat. 

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems 
seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l’eix del tub. Les esmentades arestes 
s'arrodoniran en un radi de cinc mil�límetres (0,005 m.). 

Un cop hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb beurada de ciment. 

Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 
recta en més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte, que 
pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 

Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar en copejar-los amb un martell 
petit. 

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball, màxim de cinc-cents 
grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2). 

Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanquitat, segons els 
mètodes que es fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 

Per a l'estanquitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre 
quadrat (0,5 kg/cm2.), no experimentarà pèrdues superiors al valor W. en litres (1), calculat 
segons la següent fórmula: 

W = Qn . L 

essent Qn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres. 

A pressió interior, la canonada muntada, haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-
cents grams per centímetre quadrat (0,7 grams/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el 
manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 
grams/cm2). 

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió. Qr, en quilograms per metre (kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 

- Conductes circulars: 

∅ n. (mm.) Valor mínim de Qr. 
 

100 2.500 
150 2.500 
200 2.500 
250 2.500 
300 2.500 
400 2.500 
500 3.000 
600 3.600 
700 4.200 
800 4.800 

1.000 6.000 
1.200 7.200 
1.500 9.000  

 
- Conductes ovoides: 
b x h (mm.) Valor mínim de Qr 
   600 x    900 4.000 
   800 x 1.200  5.000 
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1.000 x 1.500  6.000 
1.200 x 1.800  7.000 
 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se presentin trencs a les pestanyes dels junts, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència i estanquitat. 

La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 

 

Execució de les Obres. 

L'execució de les Obres inclou les operacions següents:  

- Subministrament del tub. 

- Preparació de l'assentament. 

- Col�locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres 
elements o canonades. 

Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, 1a canonada un cop executada, es revestirà amb 
formigó tipus HM-15, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra, o material anàleg, per a l'assentament correcte 
dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per 
al formigonat de la solera, queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 

Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó, es procedirà a la 
col�locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació i pendent per a que siguin 
perfectes. 

Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col locació dels tubs 
s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar danys als tubs per cops deguts a subjeccions 
dolentes, etc. 

La construcció dels junts, s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars 
o, en cas que no ho diguin, a les instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament 
estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar amb betum asfàltic. 
Sempre que sigui possible, els junts es rebran i segellaran interiorment. 

 

Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà I' immobilitat dels tubs durant aquesta 
operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,03 m.) 

La Direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, 
tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes 
d'estanquitat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions 
defectuoses. 

El cost de les proves serà a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 

 

Mesurament i abonament. 

Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, etc. A l'esmentat mesurament 
se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus de diàmetre del tub. 

L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de junts, les peces especials i 
els entroncaments amb tronetes o d'altres canonades. Queda inclòs també en el preu  
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El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat 
prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament 
independent. 

 

2.24. DRENATGES SUBTERRANIS 
Definició 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col�loca a llur fons un tub per 
a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) circumdat per un gruix de 
material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües 
superficials, per una capa impermeable o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva 
part superior. 

En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material 
filtre, constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el 
centre del filtre és pedra grossa. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

- Execució del llit d'assentament de la canonada. - Col�locació de la canonada. 

- Replè de la rasa de drenatge.  

- Envolvent de feltre geotèxtil 

 

Condicions generals. 

 

Els tubs a utilitzar en els drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o 
qualsevol altre material sancionat per l'experiència. 

Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat en llur fabricació haurà d'acomplir les 
condicions adients pels formigons. 

En cas que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari, per 
assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com a tal cinquanta litres per minut 
i per decímetres quadrats (50 l/min/dm2) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un 
quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 

 

La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs 
obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 

Resistència. 

La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció 
circular, s'aplicarà l'assaig dels (3) punts de càrrega. 

Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes a l'esmentat assaig, seran les següents: 

Diàmetre del tub              Càrrega de Trenc 

 ∅ <  35       1.000 

 35 < = ∅ < 70     1.400 

∅ > 70      2.000 
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La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatges subterranis, així com els corresponents 
junts, seran les assenyalades als Plànols. 

Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els 
correspongui als colzes o peces especials. La fletxa màxima mesurada pel cantell serà d'un 
centímetre per metre (1 cm/m). El diàmetre interior serà el fixat als Plànols amb tolerància 
màxima de cine per cent (5%). 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defecte, que els de caràcter 
accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de 
desguàs. 

L'excavació de la rasa i posterior replè acompliran el que es prescriu a l'article corresponent del 
present Plec. 

 

Execució del llit d'assentament de la canonada. 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs 
haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels 
tubs podrà ésser així mateix, permeable. 

En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferma a tota la 
longitud de la rasa.  

 

Col�locació de la canonada. 

La col�locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de 
l'Obra. 

Un cop obtinguda aquesta autorització els tubs s'entendran en sentit ascendent, amb els pendents 
i alineacions assenyalats als Plànols. 

El tractament dels junts i unions de la canonada s'executarà d'acord amb els Plànols, Prescripcions 
Tècniques Particulars i amb les instruccions de la Direcció. 

 

Col�locació del material filtrant 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es 
prosseguirà amb el replè amb material filtre, fins a l'alçada indicada als Plànols, col�locant aquest 
material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m), que es compactaran amb 
elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 

Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es produeixi 
cap segregació als materials filtre emprats. 

 

Mesurament i abonament. 

Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats, mesurats 
segons l'eix del tub o drenatge. 

A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda 
inclosa la preparació de l'assentament i la col�locació de canonada,  

Serà d'abonament independent l'excavació en rases i pous, el replè, el material granular, i el feltre 
geotèxtil. 
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2.25. TRONETES I POUS DE REGISTRE 
 

Definició. 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites, que completen el sistema de 
drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó, construïts "in 
situ", prefabricats o d'obra de fàbrica.  

 

Materials. 

Per a llur construcció s'empraran formigons del tipus HM-20 o HA-25, segons sigui o no armat, 
llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

Execució de les Obres. 

L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà 
segons el que es prescriu a l'article del present Plec. Un cop efectuada l'excavació, es procedirà a 
construir i col�locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, 
tenint cura, especialment, en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la 
Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 

Les reixes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es 
col�locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 

Mesurament i abonament. 

Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per elements realment executades 
d’acord amb el Quadre de Preus., en la ben entesa que els pous de registre s'abonaran mitjançant 
l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ésser objecte d'abonament independent 
l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que els preus s'han deduït de 
l'alçada mitja dels pous. 

 

2.26. EMBORNALS, POUS CUNETES I BUNERES 
 

Definició. 

Es defineix com a embornal o pou cuneta la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement 
vertical, per on recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica, de 
cunetes o, en general, de qualsevol construcció. 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement 
horitzontal, generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de 
l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 

 

Materials. 

Els diferents materials acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present Plec. 

 

Execució de les Obres. 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Condicions Tècniques Particulars i 
amb allò que sobre el tema ordeni la Direcció. 
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La troneta, o pou de calguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que especifica a l'article 
"Tronetes i pous de registre". 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure 
d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 

 

Mesurament i abonament. 

Els embornals, cunetes i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta 
unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, el bastiment i la reixa i 
l’entroncament amb el tub de desguàs.  

Són d’abonament independent l'excavació i replè, llevat prescripció en contra i la conducció per a 
comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 

 

2.27. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 
Comprèn els següents grups d'obres: 
- La senyalització vertical. 
- La senyalització horitzontal. 
- La barrera de seguretat. 
 
La senyalització vertical s’ajusta en la seva forma, color, dimensions i alfabet, a la Normativa del 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. La seva execució inclou les operacions següents: 
replanteig de la ubicació dels senyals, el subministrament dels materials, l'execució dels fonaments 
i la instal�lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 

La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: el replanteig i el premarcatge, el 
decapatge de les marques vials existents, la neteja de les superfícies a pintar, el subministrament i 
aplicació de la pintura i microesferes reflectores i la protecció de les marques vials. 

La instal�lació de la barrera de seguretat inclou les operacions de replanteig de la situació, el 
subministrament dels materials i el clavament o fonament dels pals. 

A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides  als documents del Projecte. 

- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de circulació vigent.  

El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els 
preus definits al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els Materials i 
operacions necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents a les línies, marques vials, 
plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl�lics i llur col�locació. 

 

2.28. ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 
El Contractista estarà obligat a executar les obres relatives a Accessos i connexions amb vials 
existents, que a judici de la Direcció de les Obres, siguin necessàries. 

El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus, nº 1, i amb els 
mateixos criteris que les obres projectades. 
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2.29. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN, AQUEST PLEC 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions 
Generals, haurà d'acomplir les Prescripcions del P.G.3. 
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3. UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRlCA I ENLLUMENAT PÚBLIC  
 
3.1. CONDICIONS GENERALS 
 
Reglaments, Instruccions, Normes Recomanacions i Plecs de Condicions Tècniques i 
Generals 

A més de les Condicions Tècniques contingudes en el present Plec, seran d'aplicació les generals 
especificades en els documents següents: 

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" (Decret 2413/1973, de 20 de Setembre). 

- "Instrucciones Complementarias al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y 
Hojas de Interpretación", publicats pel Ministerio de Industria. 

- "Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía" 
(Decret del 12 de Maig de 1954). 

- "Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión" (Decret 3151/68, de 
28 de novembre), 

- "Reglamento sobre instalaciones y funcionamiento de Centrales Eléctricas y  

- Estaciones Transformadoras", aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 

- "Normas Tecnológicos de la Edificación (N.T.E.)", del Ministeri de la Vivienda. 

- "Normas e Inslrucciones del Ministerio de la Vivienda sobre Alumbrado Urbano". 

- "Normas UNE" declarades d'obligat compliment. 

- Les recomanacions de U.N, E.S.A 

- Recomanacions Internacionals sobre "Alumbrado de la Vias Públicas", publicat pel 
Ministerio de Obras Públicas. 

 

Seran també de compliment obligat les Normes I els Costums particulars de la Companyia 
Subministradora, com també la legislació que subsisteixi, modifiqui o completi les esmentades 
disposicions i també la nova legislació aplicable que es promulgui amb anterioritat a la 
Contractació de la present Obra. 

El Contractista s'obliga a mantenir amb I'empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà 
del Tècnic Encarregat, a fi d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

 

Permisos. Llicències i Dictàmens 

El Contractista haurà d'obtenir els permisos, els visats, les Ilicències i els dictàmens necessaris per 
a I'execució i la posada en servei de les obres i haurà d'abonar tots els càrrecs, les taxes i els 
impostos que es derivin de la seva obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel 
Col�legi Professional corresponent. 

El Contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a I'obtenció de 
I'Aprovació Prèvia del Projecte i l'Autorització de Posada en Servei, per part de la Delegació 
Provincial d'Indústria. 

 

Materials 

Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera 
qualitat. 
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Documentació prèvia a I'inici de les obres elèctriques 

Un cop adjudicada I'obra definitivament, i abans de la instal�lació, el Contractista presentarà al 
Tècnic Encarregat els catàlegs, les cartes, les mostres, els certificats de garantia, de colada, etc, 
dels materials a utilitzar en I'obra. 

Abans d'instal�lar qualsevol material, s'haurà de presentar el següent: 

- Bàculs i columnes. 

Certificats i plànols de totes les característiques del suport (mesures, gruixos, tipus 
d'acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de 
Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte. 

Certificat de colada. 

- Lluminàries. 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que 
componen la Iluminària, concretament del reflector. 

Corbes fotomètriques. 

- Làmpades. 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament 
mesurades, vida mitjana i fluix lumínic. 

- Equip d'encesa. 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

- Cables. 

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.  

- Tubs i canalitzacions. 

Catàlegs del fabricant amb el tipus de materials, gruixàries i resistència. 

La totalitat dels documents que es Iliurin, hauran d'anar identificats pel fabricant, instal�lador o 
persona qualificada, amb menció expressa de I'obra a la qual van destinats. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 
I'Obra, Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser 
rebutjats per la Direcció de I'Obra, fins i tot després de ser col�locats, si no compliren les 
condicions exigides en aquest Plec de Condicions, els quals podrien ser substituïts per altres que 
compleixin les qualitats esmentades. 

Els materials rebutjats per la Direcció de I'Obra, si fossin recollits o col�locats, haurien de ser 
retirats pel Contractista immediatament i en la seva totalitat. En cas de no complir-se aquesta 
condició, la Direcció de I'Obra podrà ordenar que es retirin, pel mitjà que consideri oportú, a 
càrrec de la Contracta. 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i d'ús i es rebutjaran aquells 
que estiguin avariats, amb desperfectes o deteriorats. 

Els materials i elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i les qualitats que s'utilitzin 
normalment per I'Empresa Subministradora d'electricitat i amb el vist-i-plau previ del Director de 
I'Obra. 
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Reconeixements i assaigs 

Quan el Director de I'Obra ho consideri oportú, podrà ordenar i encarregar les anàlisis, I'assaig o 
la comprovació dels materials, elements o instal�lacions, bé a la fàbrica d'origen, als laboratoris 
oficials o bé a la mateixa obra, segons cregui convenient, malgrat que no estiguin indicats en 
aquest Plec. 

En cas de discrepància, els assaigs o les proves s'efectuaran en el Laboratori Oficial que la direcció 
de I'Obra designi. 

Les despeses ocasionades per aquestes proves i la seva comprovació seran a càrrec de la 
Contracta. 

 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

Personal 

La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de I'obra, mentre s'efectuïn 
els treballs, el qual complirà i transmetrà les ordres que li doni el Director. 

També hi haurà sempre a I'obra el nombre i la classe d'operaris que facin falta per al volum i la 
naturalesa dels treballs que s'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i 
experiència en I'ofici. 

Quan la Direcció de I'Obra ho consideri convenient, podrà ordenar que un Tècnic titulat, de la 
categoria oportuna, representi al Contractista, en part o en totes les qüestions de I'obra. 

Així mateix, si la Direcció de I'Obra ho considera necessari, es podrà comptar amb un vigilant, 
directament dependent d'ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, perquè pugui 
complir la missió encomanada. 

En tots els casos el Contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 

 

Execució de les obres 

El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estricta subjecció al present 
Projecte, a les Normes i Disposicions oficials que li sigui d'aplicació i a les ordres que doni el 
Director de I'Obra. 

Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i la mà d'obra especialitzada 
i segons el bon art de coda ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon 
aspecte i quedin perfectament i en òptimes condicions de durabilitat i conservació. 

Perquè els plànols siguin vàlids per a I'obra, hi haurà de figurar la nota següent: "Autoritzat per a 
construir", al costat de la data i de la signatura del Director de I'Obra. 
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Obres accessòries 

Es consideren obres accessòries aquelles que no figuren en la redacció del Projecte, les quals, en 
cas de presentar-se, s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant 
I'execució de les obres i quedaran subjectes a les mateixes condicions per les quals es regeixen 
les que figuren en la Contracta. 

 

Interpretació i desenvolupament del Projecte 

El Director de I'Obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al desenvolupament, la marxa 
i la disposició de les obres, com també les modificacions que consideri oportunes, sempre que no 
alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials consignats en el Projecte. 

El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense I'autorització escrita del Director. 

Si alguna part de I'obra, o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés 
dubtes, hi hagués alguna contradicció amb els documents del present Projecte o pogués suggerir 
alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho posarà, 
immediatament, en coneixement de la Direcció de I'Obra, per escrit, i s’abstindrà d'instal�lar els 
materials o executar I'obra en qüestió, fins que hagi rebut l'aclariment o la resolució de la 
Direcció. 

 

Millores i modificacions del Projecte 

Solament es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament, per escrit, per la Direcció de I'Obra i de les quals s'hagi convingut el 
preu, abans de procedir-ne a I'execució. 

 

Mitjans i obres auxiliars 

Estan inclosos en la Contracta la utilització de tots els mitjans, els materials, la mà d'obra i la 
construcció de les obres auxiliars que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de 
totes les obres objecte d'aquest Projecte. També s'hi inclourà tot el que sigui necessari per a 
garantir la seguretat de les obres esmentades com són: eines, aparells, apuntalaments, 
desguassos, projeccions per a evitar I'entrada d'aigües superficials a les excavacions, desviament 
o taponament de canals i dens, extracció d'aigua, esgotaments en les excavacions, avisos i 
senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, baixades de conduccions 
d'aigua, electricitat i altres serveis que apareixen en les excavacions, etc. 

 

3.2. CONDICIONS DELS MATERIALS 
 
Tubs i canalitzacions de cables subterranis 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de clorur de polivinil, estancs i estables fins a 
una temperatura de seixanta graus centígrads (60 °C.). Així mateix, seran no propagadors de la 
flama i tindran un grau de protecció set (7), contra danys mecànics. 

 

Columnes  

Les columnes seran cilíndriques, de les dimensions especificades en els plànols i construïdes en 
planxa d'acer, a partir d'un cèrcol laminat de resistència a tracció de trenta-set quilograms per 
mil�límetre quadrat (37 Kg/mm2.), o superior, classe St 37. 
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El cilindre s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, efectuant 
I'esmentada soldadura amb electrode continu i en atmosfera controlada. 

No s'admetran soldadures transversals, llevat d'aquelles en les quals s'autoritzi un canvi de 
gruixària en la planxa d'acer, utilitzada en diferents trams de la columna. 

En l'extrem inferior es soldarà una placa d'ancoratge, de les dimensions especificades en els 
plànols, i dotada d'un cèrcol exterior de reforç i cartells de suport. 

Per al seu ancoratge en els fonaments es disposaran els perns, constituïts d'acer d'alta resistència 
a la tracció, roscant I'extrem superior amb una rosca d'entrada i doblegant el ganxo inferior 
perquè quedi millor agafada a la massa de formigó. 

Els perns d'ancoratge seran de la forma i les dimensions indicades en els plànols, d'acer F.111 
UNE 36.011. 

Les columnes es lliuraran amb els perns que s'indiquin en els plànols, amb dues femelles per pern 
i volanderes. 

Les obertures de les portes, indicades en els plànols, presentaran els cantells arrodonits i aniran 
proveïdes d'un emmarcat de platina de ferro, de trenta per tres mil�límetres (30 x 3 mm.), soldat 
en el seu marge. Aniran proveïdes de portelles en planxa d'acer que tindran dispositius de 
subjecció i tanca. A fi de protegir-les contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul, la 
part superior del marc de les portelles de registre portarà soldada una visera. La porta anirà unida 
a la columna per una cadeneta galvanitzada, 

Al costat d'una de les portes es disposarà, en un lloc accessible a l'interior de la columna i soldat a 
ella, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà una platina d'un 
mínim de quatre mil�límetres (4 mm.) de gruix, per tal de subjectar la caixa i el tauler de 
connexions. 

Les columnes es lliuraran galvanitzades, en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany 
calent. EL bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98,5%) de 
zinc pur en pes i s'haurà d'obtenir un dipòsit mínim de sis-cents grams per metre quadrat (600 
gr/m2.) sobre la superfície de la columna. Aquesta característica i les d'adherència, continuïtat i 
aspecte superficial s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501. 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les 
soldadures es poliran degudament, per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i 
regularitat. 

Les columnes i els bàculs es numeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de I'Obra, 
mitjançant pintura indeleble en la seva part frontal. 

 

Bases de les columnes 

Les dimensions de les bases, per als diferents tipus de columnes, venen indicades en els Plànols. 

L'excavació s'efectuarà de manera que les parets quedin verticals i el seu fons pla, evitant-hi les 
arestes arrodonides, 

Els fonaments s'efectuaran mitjançant formigó de resistència HM-20, en el qual s'encastaran els 
perns d'ancoratge, situant-los mitjançant plantilla de fusta la col�locació de la qual resulti vertical i 
que sobresurti la longitud suficient per a assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció 
i les seves volanderes. 

A l'interior dels fonaments s'embeurà un colze de tub de PVC de cent vint-i-cinc mil�límetres 
(0,125 m.) de diàmetre, a fi de permetre l'accés a l'interior de la columna. Els extrems d'aquest 
tub hauran de tenir els cantells polits que no tallin. 
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Lluminàries  

Les lluminàries previstes en el present projecte són de tres tipus diferents segons la seva 
arquitectura i potència, son els següents: 

-Projector de FDB,  model ICL50C. D'alumini i difusor de vidre pla temprat, amb làmpada de 
VSAP, de 250 W, tancada i acoblada al suport. 

- Llumenera FDB, difusor de vidre temprat, i cubeta d'alumini, amb làmpada de vapor de sodi 
a pressió alta de 70 W, tancada i acoblada al suport,  

o Model composat per 3 làmpades de 70 W. 
o Model composat per 2 làmpades de 70 W. 

 

Proteccions  

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal�larà una piqueta de terra en 
cada punt de llum i quadre. Unint totes les piquetes es disposarà d'una connexió a terra, formada 
per cable de coure nu de trenta-cinc mil�límetres quadrats (35 mm2) de secció. Aquest cable anirà 
enterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques a cinquanta 
centímetres (0,50 m.) de profunditat, com a mínim. 

Totes les unions es faran amb soldadura alumino-tèrmica d'alta temperatura de fusió. 

La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, volandera i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 

A més de la connexió a terra de les masses, es preveuran dispositius de tallada per intensitat de 
defecte. 

S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals estarà donada pel valor obtingut de 
la resistència a terra de les masses. 

La instal�lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, com també la resta de la columna, 
farà que tota l'operació sigui inaccessible i que es necessitin eines especials per a la seva 
manipulació. 

 

Taulers de connexions en columnes 

S'entén per tauler de connexions en columnes, el suport i els elements de protecció i 
empalmament que s'instal�laran en cada columna. 

El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'una gruixària 
no inferior a cinc mil�límetres (0,005 m.) i disposarà dels borns polits i que no tallin. 

Cada tauler disposarà, com a mínim, de:  

- Placa base. 

- Tallacircuits unipolars amb els seus corresponents cartutxos fusibles, en igual nombre 
que el dels cables que puguin fins a la lluminària. 

- Terminals unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació. 

Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl�lics de la columna. 

EL conjunt de cargols serà de material inoxidable. EL tauler s'instal�larà dins d'una caixa de 
material plàstic, a l’interior de la columna. 

 

Cables 

Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític de 1/56 W m/mm2, 
de resistència específica, i de seccions nominals, les que figuren en els plànols. 
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Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars amb seccions, iguals o superiors a sis 
mil�límetres quadrats (6 mm2.). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i la 
tensió de prova de quatre mil volts (4.000 V). 

Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i aïllament del Policlorur de Vinil 
(PVC) designació UNE VFV 0,6/1 KV. 

L'armadura serà d'acer galvanitzat en els cables tetrapolars i de material amagnètic (alumini) a la 
resta. 

La resistència màxima a vint graus centígrads (20° C) haurà de complir amb els valors assenyalats 
per la Norma UNE 21.119.74. 

La resistència d'aïllament haurà de complir el que s'especifica en el Reglament Electrònic de Baixa 
Tensió, a l'apartat MIBT 017. 

La resistència d'aïllament mínim serà de deu ohms (10 W) en cent metres (100 m.). 

A la coberta, i de manera inesborrable, figurarà el nom del fabricant, les característiques i les 
seccions dels cables. 

Els cables de connexió interior dels suports i les caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de 
PVC, tensió nominal mil volts (1.000 V), designació UNE W 0,61/ KV, i de secció mínima de dos 
amb cinc mil�límetres quadrats (2,5 mm2.). 

Els cables de distribució en b/t seran d'alumini amb aïllament de polietilè reticulat (PRC), coberta 
de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 KV. 

Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que 
indiquin les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019. 

Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i 21.014. 

L'aïllament serà de Polietilè Reticulat amb una gruixària mínima de sis amb vuit mil�límetres (6,8 
mm.). 

Sobre el conductor hi haurà una pantalla que no serà metàl�lica i que estarà formada per una 
cinta semiconductora, una capa extrusionada de mescla semiconductora o una combinació de 
totes dues. 

La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl�lica, associada 
a una part metàl�lica. 

L'acció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m) de cable a vint graus centígrads 
(20°C) seran setze mil�límetres quadrats (16 mm2.) Cu i 1,16 W/Km., respectivament. 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC semiconductora, de 
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm.). 

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores i compliran les Normes 25 
N 194 2° revisió i 20 M041 1° revisió, de FECSA 

S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant en la distribució com en els terminals, mitjançant 
cintes, anelles o fundes, d'acord amb els colors indicats en la Norma UNE 21.086, és a dir: Fase R 
color verd, Fase 5 color groc, Fase T color violeta i neutre color gris. 

 

Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió 

Llevat de les entrades i sortides dels punts de Ilum, estan col�locats dins dels tubs, o bé als 
encreuaments de calçada, els cables aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 m,) de 
profunditat i quaranta centímetres (0,40 m) d'amplària. 

Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l'obertura i 
el seu rebliment; en cas de pluja o inundació, s'interrompran els treballs. 
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Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifiqui en els plànols. 

El cable se situarà, amb molta cura, en un llit de sorra i es taparà amb la suficient quantitat de 
sorra com perquè en col�locar la peça ceràmica de projecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 

Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient perquè els cables es puguin 
passar sense cap dificultat. EL tub anirà sobre un llit de sorra i no tindrà cap deformació ni forat. 
No hi haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub solament posarà una línia. 

L'estesa de cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs 
excessius o sigui arrossegat de manera que la coberta es pugui d’esgarrar. Els treballs d'estesa es 
detindran si la temperatura ambient és inferior als zero graus centígrads (0° C). 

El volum de la rasa que quedi s'omplirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, 
sempre que la seva densitat mínima al pròctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams 
(1,450 Kg.) i no contingui elements majors de deu centímetres (0,10 m,) de diàmetre, en 
quantitat superior al cinc per cent (5%). 

El rebliment s'efectuarà per capes de vint centímetres (0,20 m.) que hauran de cobrir l'amplària 
total de la rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) 
del Pròctor normal, abans d'efectuar el rebliment de la capa següent. 

A una profunditat aproximada de vint centímetres (0,20 m.) es col�locarà una malla de 
senyalització de material plàstic, de les característiques indicades en els plànols. 

En els encreuaments de la calçada es col�locaran tants conductes com línies elèctriques hi hagi, 
més un de reserva els quals aniran protegits amb formigó, segons especificació dels plànols, 

 

Empalmaments i derivacions 

Els canvis de secció en les línies de distribució s'efectuaran a I'interior del bàculs o columnes. 

Les derivacions s'efectuaran, sempre, a l'interior de pericons i els empalmaments es fixaran 
mitjançant ancoratges, i de manera ordenada, a la paret interior del pericó. 

Els empalmaments i les connexions s'efectuaran amb molta cura a fi que, tant mecànicament com 
elèctricament, responguin a iguals condicions de seguretat que la resta de la línia. 

A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'empalmament o la connexió, es deixarà 
l'aïllament necessari, segons el cas, i la part de conductor sense ell estarà neta, és a dir, no tindrà 
cap tipus de material que impedeixi un bon contacte; durant l'operació no serà danyada per les 
eines ni pel tracte. Els empalmaments i les derivacions s'efectuaran mitjançant terminals o 
manxons a pressió, situant el conjunt a l'interior d'ampolles, les quals, posteriorment, s'ompliran 
amb resina epoxi per a aplicacions elèctriques. 

La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció es farà amb molta 
cura i d'acord amb les normes usuals d'aquesta tècnica. 

Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a 
les del cable en aquell punt. 

 

Equips  

S'entendrà per equips d'encesa de les làmpades, les seves reactàncies limitadores de corrent (en 
cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris, en els llums de vapor 
de sodi, per a I'inici de la descàrrega. Seran de tipus "intempèrie estancs". 

El subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i els assaigs que s'esmentin, amb 
la suficient antelació, s'advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en què es vagin a efectuar, a fi 
que els seus tècnics hi estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs s'elaborarà el corresponent 
document, el qual es lliurarà a la Direcció d'Obra perquè en tingui constatació, i aquesta podrà 
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rebutjar les partides, si s'observen característiques deficients en un percentatge del cinc per cent 
(5%) de les quantitats del mateix tipus. 

A) Reactàncies 

El balast o la reactància de corrent haurà d'estar constituït per una autoinducció sobre el nucli de 
ferro, de les característiques, potència i tipus adequades a cada làmpada, de manera que, en 
aplicar la tensió d'alimentació del conjunt 220 V - 50 Hz, circuli per la làmpada el seu corrent 
nominal, ateses les seves característiques, 

Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionades de forma que, en arribar a la seva 
temperatura de règim, aquesta no experimenti un increment superior a seixanta graus centígrads 
(60°C) sobre la temperatura ambient, essent aquesta de trenta graus centígrads (30°C). La 
comprovació de la temperatura en els debanatges no sobrepassaran, en cap cas, els valors 
següents: 

- Llums de vapor de mercuri: 
- 80W  10W  
- 125W  12W 
- 250 W  18 W 
- 400 W  22 W 
Llums de vapor de sodi d'alta pressió: 

-  70W  13W  
- 100W 15W 
- 150W 15W 
- 250W 26 W 
- 400W 35 W 
Tots els debantages presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàl�liques que 
els envolten, i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V), prova que s'efectuarà amb tensió de 
cinquanta Hertz (50 Hz) 1 durada d'un (1 ) minut. 

Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de manera que no presentin 
continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensació de vapor d'aigua sobre d'ells. 

Compliran la Norma UNE 20.395.76 

A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, la 
marca del fabricant i l'esquema de connexió. 

B) Condensadors 

Els condensadors que s'utilitzaran en la compensació del factor de potència seran del tipus 
d'aïllament de paper o polièster metal�litzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada 
tipus de reactància i làmpada, que compensi el factor potència (cos F) fins 0,9 com a mínim. 

La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàl�liques de la coberta 
serà de dos mil volts (2.000 V) -tensió durant un (1) minut- i la tensió nominal de treball de tres-
cents vuitanta volts (380 V), cinquanta Hertz (50 Hz) -valor eficaç. 

Hauran de tenir, entre els seus borns i de forma inamovible (soldada), una resistència d'un a cinc 
ohms (1 a 5 W) i un wat (1 W), a fi d'assegurar l’autodescàrrega del condensador, quan es trobi 
desconnectat, EL corrent de fuites mesurat a mil volts (1.000 V) de tensió haurà de ser inferior a 
una dècima d'Amper (0,1 A). 

Els terminals de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat 
elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre d'ells. 

Els condensadors d'execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les dues 
primeres a la tensió nominal i els arbres dues desconnectades després de la immersió, la 
resistència d'aïllament (entre borns i parts metàl�liques) no serà inferior a dos (2) MW. 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

S'aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua igual a 2,15 
vegades la tensió nominal, mantenint la temperatura a deu graus centígrads (10° C) sobre 
l'ambient després d'aquesta prova, s'aplicarà una tensió 4,3 vegades la V nominal i durant un (1 ) 
minut. 

El condensador se sotmetrà, durant sis (6) hores, a una tensió de 2,15 vegades la nominal, 
mantenint una temperatura ambient de deu graus centígrads (10° C). 

A l'exterior, de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, la 
marca del fabricant i l'esquema de connexió. 

C) Arrencadors 

En el cas que el circuit d'encesa de la làmpada necessiti circuits i dispositius d'arrencada, aquests 
hauran de realitzar les seves funcions durant el període d'encesa i romandran inactius quan la llum 
hagi entrat en funcionament normal. La reactància i I'arrencador no presentaran, fora del cicle 
inicial, més pèrdues que les que li són pròpies de la limitació de corrent i, en qualsevol cas, no 
superiors a les esmentades per a les reactàncies. 

A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, la 
marca del fabricant i l'esquema de connexió. 

 

Làmpades  

Les làmpades que s'utilitzaran en les instal�lacions seran del tipus vapor de sodi d’alta pressió o 
vapor  de mercuri. 

Les esmentades làmpades hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que 
s'indiquen seguidament, per a cadascun dels tipus i potències. 

La Direcció de l'Obra es reserva el dret de comprovar, estadísticament o globalment, les 
condicions tècniques i de recepció dels materials subministrats, com també els certificats oficials 
de les seves característiques, i es rebutjaran aquelles que per les seves característiques deficients 
o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les quantitats subministrades del mateix tipus. 

Compliran les Normes UNE - 20 - 354/76. 

 

Casquets  

Els casquets de les làmpades seran del tipus anomenat “foliat" i hauran de posseir un recobriment 
metàl�lic antioxidant niquelat, zincat. 

Així mateix, s'haurà de garantir un bon funcionament dels casquets (adherències al vidre), a 
temperatures màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads (250ºC), sense que s'observin 
esquerdes ni orificis en la unió amb les ampolles ni en els masses vítries que separen els pols de 
contacte, 

 

Tensió d'arrencada 

La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà quedar garantida en les làmpades a: 

Temperatura ambient, més cinc graus centígrads (+ 5°C); tensió mínima d'encesa, cent vuitanta 
volts (180 V). 

Temperatura ambient, menys quinze graus centígrads (-15° C); tensió mínima d'encesa, dos-cents 
volts (200 V). 
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Temperatura de l'ampolla 

L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna, com també les seves deformacions 
tèrmiques i les del casquet, sense ruptures, fins a una temperatura màxima de tres-cents 
cinquanta graus centígrads (350°C), suportant, en aquestes condicions, el xoc tèrmic de la 
caiguda de gotes d'aigua a quinze graus centígrads (15°C), sense ruptures ni esquerdes sobre el 
vidre. 
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Tensió i corrent de l'arc 

Un cop començada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100%) del període mínim 
d'encesa, s'hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (± 5%): 

Potència      Tensió de l'arc       Corrent de          Corrent absorbit      
    W           (manteniment) V    l'arrencada (A)       per la llum (A) 
 
                    Làmpades de VMCC 
 
- 80  115                  1,20                       0,80  
- 125 125                 1,80                         1,15  
- 250  135                  3,30                         2,20 
- 400  140                  5,10                         3,30 
 
                    Làmpades de VSAP 

 
- 70  90                1,25    1,0 
-  100 100                  1,80    1,2 
- 100T 100                1,80    1,2 
- 150 100                  2,52    1,8 
- 150 T 100                  2,52    1,8 
- 250 100                  4,10    3,0 
- 250T 100                  4,10    3,0 
- 400 105                  5,70    4,4  
- 400 T 100                  5,70    4,4 
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Flux lluminós 

El fluix lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200%) del període d'encesa i 
transcorregudes les cent (IOO) primeres hores de vida de la làmpada, resultarà ser de més menys 
cinc per cent (± 5%) dels valors següents: 

 Potencia (W)   Fluix lluminós a les 100h.(1m.) 

      Làmpades de VMCC 

   80        3.800  

 125        6.300 

 250      13.500 

 400      23.000 

      Làmpades de VSAP 

    70         5.000 

 100         9.500 

 100 T     10.000 

 150       14.000 

 150 T     14.500 

 250      25.000 

 250 T     27.000 

 400      47.000 

 400 T     48.000 

L’esmenta’t flux no haurà de disminuir al llarg de la vida de la làmpada I haurà de tenir una 
reactància que subministri els valors nominals de tensió i corrent abans indicats, de les següents 
proporcions (valors de més menys tres per cent ± 3%): 

- Làmpades de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W). 

A les vuit mil (8.000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84%) del fluix inicial. 

A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78%) del fluix inicial. 

Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament. 

 

Supervivència  

S'entendrà per supervivència el percentatge de làmpades que continuïn funcionant després d'un 
cert període de temps, sotmeses a valors de tensió I corrent nominal de cada tipus de làmpada, 
havent de superar els valors mínims següents: 

- Després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95%). 

- Després de dotze mil (12.0~) hores: el noranta-dos per cent (92%). 

 

Centre de Maniobra 

Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d'instal�lacions necessàries per a la correcta 
maniobra d'encesa i apagada de la il�luminació, com també per al seu control i mesurament. 
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Principalment consten dels elements següents: 

- Cèl�lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 

- Quadre elèctric amb comptadors, interruptors, comptadors, fusibles, relès i 
transformadors d'intensitat i tensió, si s'escau. 

- Armari de protecció. 
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Materials  

- Cèl�lula fotoelèctrica 

Serà de primera qualitat, haurà de poder treballar en qualsevol orientació i es col�locarà en uns 
suports pròxims als centres de distribució. A l'interior portarà els corresponents accessoris per a 
poder suportar una càrrega de mil volts (1.000V). 

No haurà de ser afectada per la pluja, el vent. etc i conservarà les seves característiques tècniques 
per un termini no inferior a tres (3) anys. 

La connexió de l'encesa es produirà quan la il�luminació diurna sigui, aproximadament, de 
cinquanta (50) lux i la desconnexió als cent (100) lux. 

- Interruptor horari. 

Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment. l'hora 
d'encesa i apagada. Anirà protegit per una caixa metàl�lica i serà de tipus astronòmic. 

- Contactors 

Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata. Àmpliament dimensionats, 
que permetin efectuar un nombre considerat d'interrupcions, el consum de la bobina d'accionada 
no serà superior a seixanta (60) V.A. Compliran les Normes VDE-0665 i 0660. 

- Amperímetres i Voltímetres 

Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 

- Comptadors 

El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-
cents vuitanta volts (380 V), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si fos necessari. 
S'instal�larà equip d'energia activa i reactiva. 

- Fusibles 

Seran de tipus protegit per tal d'evitar formació de flama i no podran sofrir deterioracions més que 
en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l'arc. 

- Interruptors 

Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys en la intensitat del circuit elèctric real. No es 
podran tancar per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de 
connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

- Piquetes de terra 

Tots els centres de distribució i punts de Ilum portaran connectades a terra totes les parts 
metàl�liques. 

La resistència de posada a terra no serà superior a deu ohms (10 W) i s'haurà de col�locar, si la 
naturalesa del terreny ho requereix, més piquetes de terra. 

Les piquetes de terra seran segons s'indica en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Armaris metàl�lics 

Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres mil�límetres (3 mm.) de gruix, com a mínim, 
d'una sola peça de xapa, doblegada i soldada elèctricament a base de fil continu en aportació, 
sota atmosfera inert. 

Un junt d'estanquitat tindrà cura del perfecte tancament de les portes. 

Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 

Les normes d'acabament i aspecte exterior, com també del galvanitzat, seran les mateixes que 
s'expliquen en aquest Plec de Condicions per a les columnes. 
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Recorrent el quadre en sentit longitudinal, es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta 
mil�límetres quadrats (50 mm2.), al qual es connectarà la carcassa de l'armari, com també totes 
les parts metàl�liques, com són portes, suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general 
de terres de l'enllumenat. 

L'armari tindrà un sostre especial per evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la 
ventilació. 

Es preveuran dos allotjaments separats, un per a les instal�lacions pròpies de la Companyia 
subministradora i I'altre per a les instal�lacions de protecció de línies, La zona destinada a la 
Companyia subministradora es farà seguint les seves indicacions. 

Tot el material elèctric anirà muntat en una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celisol o 
celotex i aïllada de les parts metàl�liques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i 
la seva gruixària no serà mal inferior a cinc mil�límetres (5 mm.). 

Tots els elements elèctrics i mecànics aniran protegits contra I'oxidació i seran de primera qualitat. 
La connexió, entre ells, de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, a fi que es pugui 
seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant les diferents fases amb colors internacionals, i amb 
altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. 

Tots els cables s'enumeraran en els dos extrems. 

Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta que indicarà el circuit al qual pertanyen. 

S'evitarà el pas de conductors amb cantells que tallin i es protegiran, si és necessari, amb perfil 
protector aïllant. 

Tots els quadres es Iliuraran en funcionament, efectuant les proves de maniobra, estanquitat, 
aïllament, etc., que es considerin oportunes per a la seva recepció definitiva. Dins de cada armari 
hi haurà un petit calaix on es trobarà un plànol amb I'esquema unifilar del quadre i la identificació 
dels borns. 

 

3.3. MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES  
 
Cables 

En el preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions 
d'adquisició, transport, carrebuig i col�locació del cable, com també la retirada i l'abonament de les 
bobines corresponents. 

Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considera inclòs en el preu per metre lineal (ml) la part 
proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc. 

 

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 

El preu comprèn l'execució per metre lineal (ml) de rasa, segons les dimensions i característiques 
que s'assenyalen en els plànols corresponents. 

Hi està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que 
serveix de llit i el recobriment dels cables o les conduccions, la cinta de senyalització o les peces 
ceràmiques de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o qui 
convingui, canaletes prefabricades). 

En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades 
necessàries més el llit i la protecció de formigó, com també l'excavació, el rebliment i el transport 
a l'abocador dels materials sobrants, 

En tots els casos s'entén que el preu és el mateix, sigui el que sigui el nombre de canonades (o 
canaletes) necessàries. 
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També hi està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (95%) del Pròctor modificat. 

Es mesurarà per metre lineal (ml) d’acord amb el Quadre de Preus nº 1. 

 

Punt de Ilum 

La unitat de punt de llum es defineix com el conjunt de columna lluminària tancada completa, 
l'equip d'encesa d'alt factor, la làmpada, el tauler fins a la lluminària, la connexió a terra de tot el 
conjunt, com també el dau de formigó amb els seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També 
s'inclou la piqueta de terra i els accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte 
funcionament. 

S’abonarà per unitat (u) acabada i comprovada, aplicant el Quadre de Preus nº 1, essent 
d’abonament independent la columna col�locada sobre el dau de formigó. 

 

Centres i quadres de maniobra 

S'inclouen en l'esmentat concepte aquells materials, degudament instal�lats, necessaris per a la 
correcta maniobra d'encesa, apagada, protecció i mesurament de les instal�lacions. 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl�lics, galvanitzats, cèl�lules fotoelèctriques, 
rellotge horari, compactadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i 
magnetotèrmics, fusibles, armaris, connexió a terra, base per al corresponent ancoratge, cable 
elèctric de connexió de servei fins al quadre de baixa tensió dins de l'Estació Transformadora, etc. 

L'esmentada unitat inclou l'armari de maniobra, com a continent dels elements abans esmentats, 
com també l'obra civil d'assentament de l'armari. 

Tot això degudament connexionat i posat en servei. 

 Es mesurarà per unitat (U) acabada i en servei. 
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3.4. PROVES PER A LES RECEPCIONS 
 
Proves per a la Recepció Provisional de les Obres 

Per a la recepció provisional de les obres, un cop acabades, la Direcció Facultativa de les Obres 
efectuarà, en presència dels Representants del Contractista, els reconeixements i assaigs que es 
considerin necessaris per comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, 
segons les ordres de la Direcció de I'Obra i de les modificacions que hagin estat autoritzades. La 
Contracta haurà d'aportar els aparells necessaris per a fer els mesuraments que s'esmenten més 
endavant. 

No es rebrà cap instal�lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei 
normal, demostrant el seu perfecte funcionament. 

Abans de la recepció provisional de les obres, la propietat haurà de disposar de tots els documents 
necessaris per a la immediata connexió de totes les instal�lacions; en particular: 

- Carta de la Companyia subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 

- Butlletins de l'Inslal�lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 

- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen en l'apartat 4.1. 

 

Reconeixement de les Obres 

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà, fins a deixar-les completament 
netes i desembarassades, tots els materials sobrants, les deixalles, els embalatges, les bobines de 
cables, els mitjans auxiliars, les terres sobrants de les excavacions i els rebliments, les 
escombraries, etc, 

Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control 
previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en el seu aspecte i 
funcionament. També es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de 
les obres de connexió a terra i el muntatge de totes les instal�lacions elèctriques han estat 
executades de forma correcta i acabades i rematades completament. 

En particular, cal tenir en comte sobre la verificació dels següents punts: 

• Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 

- Alineació dels punts de llum. 

- Forma d'execució dels terminals, els entroncaments, les derivacions i les connexions en 
general. 

- Tipus, tensió i intensitat nominals. 

- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 

- Estat dels revestiments, les pintures i els paviments dels centres de transformació i 
absència d'esquerdes en ells, humitats i penetracions d'aigua. 

- Un cop efectuat aquest reconeixement, i d'acord amb les conclusions obtingudes, es 
procedirà a efectuar amb les instal�lacions elèctriques els assaigs que s'indiquen en els 
Articles següents: 

 

Assaigs de les instal�lacions Elèctriques dels Centres de Transformació i Repartiment  

S'efectuaran els assaigs següents: 
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- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió i 
entre aquests i les parts que no estan en tensió, per comprovar que compleixen el que 
disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions Transformadores. 

- Es mesurarà la resistència d'aïllament, respecte a terra, de les parts actives de la 
instal�lació, la qual no haurà de ser inferior a mil per U (1.000 x U), essent U la tensió de 
servei en volts (V). 

- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de connexió a terra, tant dels 
corresponents a les parts metàl�liques, no sotmeses a tensió, com a les neutres dels 
transformadors, i haurà de complir el que s'indica en els reglaments vigents. 

 

Tots aquests assaigs s'han d'efectuar amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal�lació 
a la seva tensió de servei normal. 

 

Assaig de les Instal�lacions d'Enllumenat Públic  

- Calguda de tensió: 

Amb tots els punts de llum connectats, es mesurarà la tensió en la connexió de servei del centre 
de comandament i en les capçaleres dels diferents ramals. La caiguda de tensió, en cada ramal, 
no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament, si en aquest 
s'assolís el seu valor nominal. 

- Aïllament: 

L'assaig d'aïllament s'efectuarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, 

connectat a terra o entre conductors actius aïllats. El mesurament de l'aïllament s'efectuarà 
segons el que indica l'Article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 

- Proteccions: 

Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles és igual o inferior al valor de la 
intensitat màxima de servei del conductor protegit. 

- Línia de terres: 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, la qual no haurà de ser superior a deu ohms (10 
W). 

 

Equilibri entre Fases 

Es mesuraran les intensitats en cadascuna de les fases, i hi haurà d'haver el màxim equilibri entre 
elles. 

 

Identificació de Fases 

S'ha de comprovar que en el Quadre de comandament i en tots aquells en els quals s'efectuen 
conduccions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment 
identificables pel seu color. 

 

Il�luminació 

Es comprovarà, amb luxòmetre, que els resultats obtinguts són iguals o superiors als previstos en 
el Projecte. 
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Proves de la Recepció Definitiva de les Obres 

Abans d'efectuar la Recepció definitiva de les Obres, es farà un reconeixement de les obres i la 
Direcció de l'Obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades en la recepció provisional. 
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4. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS A CÀRREC DE LA COMPANYIA GESTORA 
Aquest projecte inclou la implantació de noves xarxes d’aigua potable, enllumenat i reg i gas . 
L’execució d’aquestes no anirà a càrrec, almenys en la seva totalitat, del contractista, donat que 
seran les pròpies  companyies gestores les encarregades de la seva execució. 

La xarxa de subministrament d’aigua potable i reg serà executada en la seva totalitat, obra 
mecànica i obra civil, per part de la companyia subministradora d’aigua potable al municipi, Aigües 
de Barcelona. Les normatives i especificacions tècniques seran les de la pròpia companyia, a més 
de la normativa vigent en el moment de la realització de les obres. 

Pel que fa a la construcció de la xarxa de gas, la companyia gestora de la xarxa de gas del 
municipi, Gas Natural, es farà càrrec de l’execució i del cost de l’ obra mecànica de la xarxa. L’obra 
civil anirà a càrrec del contractista sent aplicables les normatives i especificacions previstes per la 
companyia Gas Natural per l’execució de les seves instal�lacions, o en el seu defecte les 
disposicions contemplades en apartats anteriors d’aquest mateix Plec de Condicions Tècniques. 

 

Mesurament i abonament de les obres 

La xarxa  d’aigua potable s’abonarà per unitat (U) de xarxa d’aigua potable totalment acabada per 
part de la companyia Aigües de Barcelona. 

L’obra civil de la xarxa de gas s’abonarà d’acord a les diferents unitats d’abonament de les 
partides d’obra que formen part d’aquest capítol. 
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Plec de condicions dels materials 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables 
per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
     - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) ....................................................>= 5 
     - Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) ....................................<= 15 g/l 
     - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
          - En cas d'utilitzar-se ciment SR .....................................................<= 5 g/l 
          - En la resta de casos .....................................................................<= 1 g/l 
     - Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
          - Formigó pretesat...........................................................................<= 1 g/l 
          - Formigó armat...............................................................................<= 3 g/l 
          - Formigó en massa amb armadura de fissuració ...........................<= 3 g/l 
     - Hidrats de carboni (UNE 7-132)...................................................................0 
     - Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) ...................<= 15 g/l 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat ............................................................. <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat ................................................................... <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració................ <= 0,4% pes de ciment 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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l de volum necessari procedent de la instal.lació de l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Sorra de marbre blanc 
     - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
          - De pedra calcària 
          - De pedra granítica 
     - Sorra per a confecció de morters 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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 D.F. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables ...............................................0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) ......................................... Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre..........................................0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2) ..........................................<= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133).......................................................<= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134) ..........................................................................0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura 
en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244).....................<= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 
i referits a granulat sec (UNE 146-500)........................................<= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121) ....................Nul.la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 
i referits al granulat sec (UNE 146-500).......................................<= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
     - Formigó armat o en massa 
     amb armadures de fissuració................................................<= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat...............................................................<= 0,03% en pes 
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     - 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 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic........................................................ <= 10% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic................................................. <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit ...............................................................<= 1% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcàri .....................................<= 1% 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 83-131): 
     - Per a obras en ambients I, IIa,b 
          o cap classe específica d'exposició ...................................................>= 75 
          - Resta de casos ................................................................................>= 80 
Friabilitat (UNE 83-115) ...............................................................................<= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) ........................................... <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit ...............................................................<= 1% 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...........................<= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
     - Per a obres sotmeses a exposició 
     I,IIa,b o cap classe específica d'exposició ..............................<= 0,6% en pes 
     - Resta de casos .....................................................................<= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
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│  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% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament 
que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a 
mínim les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B033 - GRAVES 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
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 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

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

- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 
d'exposició I o IIb 

 
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 de resistència característica <= 125 kp/cm2 utilitzats en 
ambients I (segons EH-91) 

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

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables....................................................................... Nul 
Contingut de compostos fèrrics....................................................................... Nul 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més 
petit dels següents: 
     - 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) 
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     - 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, on la grandària màxima del granulat serà 
menor que el 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), on la grandaria màxima 
del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a 
cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
     - Per a graves calcàries .............................................................<= 2% en pes 
     - Per a graves granítiques..........................................................<= 1% en pes 
     - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals..................... < 3% 
     - Per a granulats reciclats mixtos ............................................................ < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 
de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238) ...................................>= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133)..................................................<= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134) .........................................................<= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) .......<= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE 146-500 
EX): 
     - Granulats reciclats mixtos..........................................................< 1% en pes 
     - Altres granulats.....................................................................<= 0,4% en pes 
Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i 
referits a granulat sec (UNE 146-500 EX)....................................<= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
     - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració....<= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat...............................................................<= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat ................................................................. <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat ....................................................................... <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració.................... <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs ...............................................................0% 
Contingut de ió Cl-: 
     - Granulats reciclats mixtos................................................................ < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 
o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082) ................................... Baix o nul 
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-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o 
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          Métode accelerat UNE 146-508 EX) ..................................................Nul·la 
     - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2)..................................Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic........................................................ <= 12% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic................................................. <= 18% 
Absorció d'aigua: 
     - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) ................................... < 5% 
     - Granulats reciclats provinents de formigó........................................... < 10% 
     - Granulats reciclats mixtos................................................................... < 18% 
     - Granulats reciclats prioritariament naturals........................................... < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el 
garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La 
composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149) ...............................<= 40 
Equivalent de sorra ........................................................................................> 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% 
(NLT 111/78). 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament 
que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a 
mínim les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la 
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a 
l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales." 
 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B037 - TOT-U 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de 
graveres, pedreres, dipòsits naturals o sòls granulars, o productes de reciclatge 
d'enderrocs de construcció. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que 
determini la D.F. 
La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos 
terços de la passada pel tamís 0,04 (UNE 7-050). 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga ni d'altres 
matèries extranyes (comprovat mitjançant assaigs amb sosa caustica o similar). 
Coeficient de neteja (NLT-172/86) .................................................................>= 2 
 
TOT-U NATURAL: 
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels 
següents fusos: 
┌──────────────────────────────────────────────────

───────┐ 
│           │     Tamisatge ponderal acumulat (%)         │ 

│Tamís UNE  
│─────────────────────────────────────────────│ 
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│ (7-050)   │ ZN(50)   ZN(40)   ZN(25)   ZN(20)   ZNA     │ 
│───────────│──────────────────────────────────────

───────│ 
│    50     │  100      ---      ---      ---      100    │ 
│    40     │ 80-95     100      ---      ---      ---    │ 

│    25     │ 50-90    75-95     100      ---     60-100  │ 
│    20     │  ---     60-85    80-100    100      ---    │ 

│    10     │ 40-70    45-75    50-80    70-100   40-85   │ 
│     5     │ 25-50    30-55    35-65    50-85    30-70   │ 
│     2     │ 15-35    20-40    25-50    30-60    15-50   │ 
│400 micres │  6-22     6-25     8-30    10-35     8-35   │ 
│ 80 micres │  0-10     0-12     0-12     0-15     0-18   │ 

└──────────────────────────────────────────────────
───────┘ 

 
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats naturals no triturats, per 
productes de reciclatge d'enderrocs de construcció o per la mescla d'ambdòs. 
El fus ZNA només es podrà utilitzar en carrers per a trànsit T3 o T4, o en vorades. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-
149/72): 
     - Fus ZNA..................................................................................................< 50 
     - Resta de fusos........................................................................................< 40 
Equivalent de sorra (NLT-113/72): 
     - Fus ZNA..................................................................................................> 25 
     - Resta de fusos........................................................................................> 30 
CBR (NLT-111/78) .........................................................................................> 20 
Plasticitat: 

- Trànsit T0, T1 i T2 o material 
       provinent de reciclatge d'enderrocs ............................................... No plàstic 

- Resta de trànsits i material natural: 
          - Límit líquid (NLT-105/72) ...................................................................< 25 
          - Índex de plasticitat (NLT-106/72) .........................................................< 6 
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs: 
     - Inflament (NLT 111/78 índex CBR)....................................................... < 2% 
     - Contingut de materials petris ............................................................ >= 95% 
     - Contingut de restes d'asfalt........................................................< 1% en pes 
     - Contingut de fusta...................................................................< 0,5% en pes 
     - Contingut de material ceràmic ............................................................ < 30% 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. 
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha 
d'estar continguda dins d'un dels fusos següents: 
 

 
 
 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
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│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE   │───────────────────────────────────│ 

│            │     ZA (40)    │    ZA (25)       │ 
│────────────│────────────────│──────────────────│ 

│    40      │       100      │       ---        │ 
│    25      │     75-100     │       100        │ 
│    20      │     60-90      │     75-100       │ 
│    10      │     45-70      │     50-80        │ 
│     5      │     30-50      │     35-60        │ 
│     2      │     16-32      │     20-40        │ 
│400 micres  │      6-20      │      8-22        │ 
│ 80 micres  │      0-10      │      0-10        │ 

└────────────────────────────────────────────────┘ 
 
La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 
75% per a trànsit T0 i T1, i un 50% per als altres trànsits, d'elements matxacats 
que tinguin dues o més cares de fractura. 
Índex de llenques (NLT-354/74) <= 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-
149/72): 
     - Trànsit T0 i T1 < 30 
     - Resta de trànsits < 35 
Equivalent de sorra (NLT-113/72): 
     - Trànsit T0 i T1 > 35 
     - Resta de trànsits > 30 
El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105/72 i NLT-106/72. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
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B051 - CIMENTS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i 
mineral, utilitzat a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les 
característiques següents: 
- Ciments sense característiques especials (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent , segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
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CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
┌──────────────────────────────────────────────────

────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────
────│ 

│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment pòrtland compost               │  CEM II/A-M  │ 

│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment pòrtland amb escória           │  CEM II/A-S  │ 

│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 

│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 

│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler calcàri    │  CEM II/A-L  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────
────│ 

│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment de forn alt                    │  CEM III/A   │ 

│                                       │  CEM III/B   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 

│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment mixt                           │  CEM V/A     │ 

└──────────────────────────────────────────────────
────┘ 

 
 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
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Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es 
consideren el regulador d'adormiment ni els additius): 
┌──────────────────────────────────────────────────

────────────┐ 
│Designació │   K   │   S   │   D   │   P   │   V   │   L   │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────
│───────│──│ 

│ CEM I     │95-100 │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │  │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────

│───────│──│ 
│CEM II/A-M │ 80-94 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │  │ 
│CEM II/B-M │ 65-79 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │  

│ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────

│───────│──│ 
│CEM II/A-S │ 80-94 │  6-20 │   -   │   -   │   -   │   -   │  │ 
│CEM II/B-S │ 65-79 │ 21-35 │   -   │   -   │   -   │   -   │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────
│───────│──│ 

│CEM II/A-P │ 80-94 │   -   │   -   │  6-20 │   -   │   -   │  │ 
│CEM II/B-P │ 65-79 │   -   │   -   │ 21-35 │   -   │   -   │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────
│───────│──│ 

│CEM II/A-V │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │  6-20 │   -   │  │ 
│CEM II/B-V │ 65-79 │   -   │   -   │   -   │ 21-35 │   -   │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────
│───────│──│ 

│CEM II/A-L │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │   -   │  6-20 │  │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────

│───────│──│ 
│CEM II/A-D │ 90-94 │   -   │  6-10 │   -   │   -   │   -   │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────
│───────│──│ 

│CEM III/A  │ 35-64 │ 36-65 │   -   │   -   │   -   │   -   │  │ 
│CEM III/B  │ 20-34 │ 66-80 │   -   │   -   │   -   │   -   │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────
│───────│──│ 

│CEM IV/A   │ 65-89 │   -   │ 11-35 │ 11-35 │ 11-35 │   -   │  │ 
│CEM IV/B   │ 45-64 │   -   │ 36-55 │ 36-55 │ 36-55 │   -   │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────
│───────│──│ 

│ CEM V/A   │ 40-64 │ 18-30 │   -   │ 18-30 │ 18-30 │   -   │  │ 
└──────────────────────────────────────────────────

────────────┘ 
 
(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, 
V=Cendres volants, L=Filler calcàri) 
Percentatge en massa del fum de sílice <= 10% 
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Percentatge en massa de component calcàri <= 20% 
Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algún dels components principals que no siguin 
específics del seu tipus) <= 5% 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 
Resistència a compressió en N/mm2: 
┌──────────────────────────────────────────────────

───────────┐ 
│Classe Resistent │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 

│                 
│─────────────────────│─────────────────────│ 

│                 │  2 dies  │  7 dies  │      28 dies        │ 
│─────────────────│──────────│──────────│──────────

───────────│ 
│   32,5          │    -     │ >= 16,0  │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│
───────────│ 

│   32,5 R        │ >= 13,5  │     -    │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│

───────────│ 
│   42,5          │ >= 13,5  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│
───────────│ 

│   42,5 R        │ >= 20,0  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│

───────────│ 
│   52,5          │ >= 20,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│
───────────│ 

│   52,5 R        │ >= 30,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
└──────────────────────────────────────────────────

───────────┘ 
 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 32,5 i 42,5 >= 60 min 
          - Classe 52,5 >= 45 min 
     - Final <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┐ 
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│Tipus    │ Pèrdua per │ Residu   │   Contingut en sulfats (SO3)         
│ 

│         │ calcinació │insoluble │                                      │ 
│─────────│────────────│──────────│────────────────

──────────────────────│ 
│Classe   │            │          │ 32,5-32,5R-42,5R │ 42,5R-52,5-

52,5R  │ 
│─────────│────────────│──────────│────────────────

──│───────────────────│ 
│ CEM I   │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 3,50      │   <= 4,0          

│ 
│─────────│────────────│──────────│────────────────

──│───────────────────│ 
│ CEM II  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 

│─────────│────────────│──────────│────────────────
──│───────────────────│ 

│ CEM III │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 4,00      │   <= 4,0          
│ 

│─────────│────────────│──────────│────────────────
──│───────────────────│ 

│ CEM IV  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│────────────────

──│───────────────────│ 
│ CEM V   │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 

└──────────────────────────────────────────────────
──────────────────────┘ 

 
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç: 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Clinker 100% 
Resistència a la compressió: 
     - A les 6 h >= 20 N/mm2 
     - A les 24 h >= 40 N/mm2 
Temps d'adormiment: 
     - Inici >= 60 min 
     - Final <= 12 h 
Composició química (% en massa): 
     - Alúmina (Al2O3) >= 36 - <= 55 
     - Sulfurs (S=) <= 0,10 
     - Clorurs (Cl-) <= 0,10 
     - Àlcalis <= 0,40 
     - Sulfats (SO3) <= 0,50 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 
Índex de blancor (UNE 80-117) >= 75% 
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Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es 
consideren el regulador d'adormiment ni els additius): 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────────┐ 
│Denominació              │ Tipus  │  Clinker  │  Addicions  │ 

│─────────────────────────│────────│───────────│───
──────────│ 

│Ciment pòrtland blanc    │  BL I  │ 95 - 100  │    0 - 5    │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│───

──────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL II │ 75 - 94   │    6 - 25   │ 

│amb addicions            │        │           │             │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│───

──────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL V  │ 40 - 74   │   26 - 60   │ 

│per a enrajolats         │        │           │             │ 
└──────────────────────────────────────────────────

──────────┘ 
 
Resistència a compressió N/mm2: 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────┐ 
│   Classe   │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 

│ Resistent  │      a 2 dies       │     a 28 dies       │ 
│────────────│─────────────────────│───────────────

──────│ 
│    22,5    │          -          │ >= 22,5 │ <= 42,5   │ 

│────────────│─────────────────────│─────────│─────
──────│ 

│    42,5    │       >= 13,5       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│─────

──────│ 
│    42,5 R  │       >= 20,0       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 

│────────────│─────────────────────│─────────│─────
──────│ 

│    52,5    │       >= 20,0       │ >= 52,5 │     -     │ 
└──────────────────────────────────────────────────

──────┘ 
 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 22,5 >= 60 min 
          - Classe 42,5 i 52,5 >= 45 min 
     - Final <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
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Contingut de clorurs <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
┌──────────────────────────────────────────────────

┐ 
│Tipus  │  Pèrdua per │  Residu  │  Contingut en   │ 
│       │ calcinació  │ insoluble│  sulfats (SO3)  │ 

│───────│─────────────│──────────│─────────────────
│ 

│ BL I  │   <= 5,00   │  <= 5,00 │    <= 4,5       │ 
│ BL II │      -      │     -    │    <= 4,0       │ 
│ BL V  │      -      │     -    │    <= 3,5       │ 

└──────────────────────────────────────────────────
┘ 

 
 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR 
(MR): 
Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────┐ 
│    Tipus          │        C3A        │    C3A + C4AF  │ 

│───────────────────│───────────────────│──────────
──────│ 

│    CEM I          │      <= 5,0       │     <= 22,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│──────────

──────│ 
│    CEM II         │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│──────────
──────│ 

│   CEM III/A       │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│──────────

──────│ 
│   CEM III/B       │       (1)         │        (1)     │ 

│───────────────────│───────────────────│──────────
──────│ 

│   CEM IV/A        │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│──────────

──────│ 
│   CEM IV/B        │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│──────────
──────│ 

│   CEM V/A         │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
└──────────────────────────────────────────────────

──────┘ 
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(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la 
classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
     - Classes 22,5 i 32,5 3 mesos 
     - Classes 42,5 2 mesos 
     - Classes 52,5 1 mes 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 
 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053 - CALÇS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada 
principalment per òxid de calci i òxid de magnesi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 
- Calç aèria CL 90 per a construcció 
- Calç aèria per a estabilització d'esplanades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la 
quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es 
destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomaració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2) >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2) <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2) <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2) <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
     - Material retingut al tamís 0,09 mm <= 7% 
     - Material retingut al tamís 0,2 mm <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
     - Pastes amarades Passa 
- Altres calçs: 
          - Mètode de referència <= 20 
          - Mètode alternatiu <= 2 
Densitat aparent per a calç 
en pols (UNE-EN 459-2) Da 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
     - Pastes amarades 45% < h < 70% 
     - Altres calçs <= 2% 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
Contingut de CaO + MgO >= 90% 
Contingut de CO2 <= 5% 
Composició: 
     - Calç tipus I Calç viva micronitzada i calç amarada 
     - Calç tipus II Calç viva granular 
Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 
     - Calç tipus I (tamís 200 micròmetres) <= 10% 
     - Calç tipus II (tamís 6,3 mm) <= 0,0% 
Reactivitat (UNE 80-502): 
┌──────────────────────────────────────────────────

─┐ 
│ Tipus de calç   │ Temperatura │ Temps de reacció  │ 
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│─────────────────│─────────────│──────────────────
─│ 

│ Calç viva       │   >= 60°C   │   <= 15 min       │ 
│─────────────────│─────────────│──────────────────

─│ 
│ Calç dolomítica │   >= 50°C   │   <= 15 min       │ 

└──────────────────────────────────────────────────
─┘ 

 
Utilitzacions recomenades: 
     - Calç tipus I Barreges en planta 
     - Calç tipus II Barreges "in situ" 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti 
alteració de les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-501 i 80-502 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-501 i 80-502 
- Pes net 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de 
la intempèrie i dels corrents d'aire, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE 80-501-93 (1) EXP "Cales para construcción. Definiciones, 
especificaciones." 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de 
suelos." 
UNE 80-502-92 EXP "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de 
suelos." 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
B0 MATERIALS BASICS 
B06 FORMIGONS DE COMPRA 
B060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
DEFINICIO: 
Formigó amb o sense cendres volants, elaborat a una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb l'Ordre Ministerial del 3-8-79 del "Ministerio de 
Industria y Energía". 
 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EH-91 pel formigó en 
massa o armat, la EP-93 si l'us es formigó amb armadures pretensades, i el PG 
3/75. 
La designació del formigó pot indicar: 
- H-n°: Resistència característica estimada a compressió en kp/cm2 als 28 dies. 
- HP-n°: Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-
305). 
Tipus de ciment CEM I 
Si la D.T. o la D.F. ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques 
especials com ara color blanc, o ser resistent a l'aigua de mar. 
Classe del ciment >= 32,5 
Contingut de ciment: 
     - Per a obres de formigó en massa >= 150 kg/m3 
     - Per a obres de formigó lleugerament armat >= 200 kg/m3 
     - Per a obres de formigó armat o pretensat >= 250 kg/m3 
     - Per a formigons HP-* >= 300 kg/m3 
     - A totes les obres <= 400 kg/m3 
Relació aigua/ciment: 
     - Formigons HP-* <= 0,55 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica 3 - 5 cm 
     - Consistència tova 6 - 9 cm 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot 
contenir cendres volants. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot 
autoritzar l'us de cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
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La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 
la producció segons art. 15.2.8 EH-91, o disposarà d'un segell o marca de 
conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un pais membre de la 
CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE EN 450. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca Nul 
          - Consistència plàstica o tova ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb 
cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Especificacions del formigó: 
          - Resistència característica 
          - Formigons designats per resistència: 
               - Contingut màxim de ciment per m3 
               - Contingut mínim de ciment per m3 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
          - Tamany màxim del granulat 
          - Consistència i relació màxima d'aigua/ciment 
          - Tipus d'additiu segons UNE 83-200, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de cendres volants, si n'hi ha 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Hora en que s'ha carregat el camió 
- Identificació del camió 
- Hora límit d'us del formigó 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver inciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en 
Masa o Armado." 
EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón 
Pretensado." 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de 
formigó vibrat. 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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 la EHE. 
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'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o 
pretensat 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP 
pel formigó pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: 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 grandaria máxima 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 
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granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que 
ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades 
en la designació, les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar 
serán especificades abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 
37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir 
cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice 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 sílice no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 
la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment 
homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80-301) 
  Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-
305) 
     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor 
d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
norma EHE, 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 pretensat >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE, 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 kg/m3 
     - Formigó armat <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
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     - Consistència seca 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica 3 - 5 cm 
     - Consistència tova 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida 10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca Nul 
          - Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
     - Consistència fluida ± 2 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 és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius 
especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter adhesiu especial per a guix 
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres 
- Morter elàstic 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al 
barrejar-lo amb aigua amb la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar 
revestiments ceràmics a terres i parets. 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb 
resines sintètiques per al rebliment de junts de revestiments ceràmics. 
El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i granulats silicis amb 
additius adherents. 
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. 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, 
ciment pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta 
apta per a construir parets de maons. 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius 
orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres 
existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb 
acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a 
resistir altes temperatures, utilitzat per a la col.locació de maons refractaris a 
forns, llars de foc, etc... 
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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. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER ADHESIU: 
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la 
UEATC (Cahier CSTB 1586), han de ser: 
     - Resistència a l'arrencament >= 5 kg/cm2 
     - Temps d'extensibilitat 1 - 3 h 
     - Temps d'ajustabilitat >= 10 min 
     - Lliscament un cop aplicat a paraments verticals <= 2 mm 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
- Rendiments previstos 
 
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES: 
Densitat aparent Aprox. 1,4 T/m3 
Absorció d'aigua (DIN 52617-E) Ha de cumplir 
 

MORTER ELÀSTIC: 
Mida del granulat < 400 micres 
Dosificació en volum 1:3 
Relació aigua - ciment 0,4 - 0,5 
Resistència a compressió al cap de 28 dies >= 350 kg/cm2 
Resistència a flexotracció al cap de 28 dies >= 50 kg/cm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'us 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 D.F. 
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 SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies >= 80 kg/cm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams) 17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P) 20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
     - Consistència (assentament al con d'Abrams) ± 20 mm 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
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     Granulometria 0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies (UNE 80-101) 500 - 600 kp/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 80-101) 90 - 120 kg/m2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
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 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A 
PARETS DE MAONS: 
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de Fábrica de 
Ladrillo." 
 
ALTRES MORTERS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 

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 la 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 la 
UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
     - Qualitat recuit =< 600 N/mm2 
     - Qualitat dur > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre taula 1 UNE 36-732 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de 
constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FILFERRO D'ACER: 
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*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 
tolerancias" 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Características generales." 
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones 
técnicas de suministro." 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimintos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC" 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen 
perpendicularment, unides per mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 
 
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 barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, 
relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del 
fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE 36-462): 
     - Càrrega de trencament dels nusos 0,3 x Sm x Re 
  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra 
de major diàmetre de les del nus) 
  (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 
     - N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats 2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar 
       o desenganxats a una barra 20% del total 
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Amplària del panell 2,15 m 
Llargària del panell 6 m 
Prolongació de les barres longitudinals 
més enllà de l'última barra transversal 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals 
més enllà de l'última barra longitudinal 25 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Característiques mecàniques: 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┐ 
│ Designació │ Assaig doblat- │                 Assaig de tracció        

│ 
│ filferros  │   desdoblat    

│──────────────────────────────────────────│ 
│            │     ß=90°      │  Límit │ Càrrega │ Allargament 

│Relació  │ 
│            │     ß=20°      │ elàstic│unitària │ de ruptura  │ fs/fy   

│ 
│            │  d(diàmetre    │   fy   │   fs    │ (sobre base │         │ 
│            │   mandril)     │ (N/mm2)│ (N/mm2) │   de 5 D)   │         │ 
│────────────│────────────────│────────│─────────│─

────────────│─────────│ 
│  B 500 T   │     8d         │   500  │   550   │     8       │ 1,03    │ 
└──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┘ 
- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple 
       a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068) Nul.la 
- Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
          - Barres de diàmetre < 8 mm >= 6,88 N/mm2 
          - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm >= 7,84 - 0,12 D N/mm2 
- Tensió de trencament per adherència (EHE): 
          - Barres de diàmetre < 8 mm >= 11,22 N/mm2 
          - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm >= 12,74 - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació 
de la malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
     - En el cas de productes certificats: 
          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
          - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures 
passives) 
          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
          El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs 
de control de producció corresponents a la partida servida. 
     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
          - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
          - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
          - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
          - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del 
terra i l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de 
comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros < 1% 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-092-96 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado." 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de 
formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel.les 
metàl.liques i de cartró 
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- Motlles metàl.lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i 
pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl.lics o amb taulers de 
fusta encadellada 
- Alleugeridors cilindrics de fusta 
- Malles metàl.liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no 
produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per 
tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre 
la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que 
els ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
     - Fletxes 5 mm/m 
     - Dimensions nominals ± 5 % 
     - Balcament 5 mm/m 
 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de 
putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim >= 50 cm 
 
MALLES METÀL.LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu 
procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la 
seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat 
amb calç. 
Resistència 38 - 43 kg/mm2 
Límit elàstic 30 - 34 kg/mm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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MOTLLES METÀL.LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, 
CINDRIS SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A 
ENCOFRATS DE PILARS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL.LES METÀL.LIQUES PER A 
PILARS, ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS, MALLA METÀL.LICA PER A 
ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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 següents elements: 
- 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. 
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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 desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó. 
 
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. 
 
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. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
 
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. 
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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 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
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- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a 
quedar completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la 
superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per 
polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense 
grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes 
específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202) < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84) >= 6 
Color (ASTM D 2616-67) < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97) >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081) >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74) 80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05) ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77) >= 15% 
Aspecte bo 
Flexibilitat (MELC 12.93) bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91) bona 
Envelliment artificial bo 
Toleràncies: 
     - Matèria fixa (MELC 12.05) ± 2 
     - Pes específic (MELC 12.72) ± 3 
     - Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h 
       (MELC 12.94, ASTM D 2616-67) < 2 Munsell per a grisos 
     - Consistència (UNE 48-076) ± 10 U.K. 
     - Contingut en lligant (UNE 48-238) ± 2% 
     - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ± 2% 
     - Densitat relativa (UNE 48-098) ± 2% 
     - Poder de cubrició (UNE 48-081) <= 0,01 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli soja 
Tipus de lligant soja/clorcautxú 
Pes específic 1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C 83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
     - Sense pols 30 min 
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     - Sec 2 h 
     - Dur 5 dies 
     - Repintat >= 8 h 
Dissolvents utilitzables universal/toluol 
Rendiment 2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
     - Pes específic ± 0,1 kg/l 
     - Viscositat Stomer a 25°C ± 1 unitat krebs 
     - Rendiment ± 0,5 m2/kg 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col.locar en posició invertida, en llocs ventilats 
i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts 
més de 18 h. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA REFLECTORA: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

5. B9 B9 B9 B9 ---- MATERIALS PER A PAVIMENTS MATERIALS PER A PAVIMENTS MATERIALS PER A PAVIMENTS MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser 
colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar 
treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària >= 1 m 
Pes específic >= 2500 kg/m3 
Gelabilitat, després de 20 cicles (UNE 7-070) No ha de tenir defectes visibles 
Toleràncies: 
     - Dimensions de la secció transversal ± 10 mm 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Resistència a la compressió (UNE 7-068) >= 1300 kg/cm2 
Resistència al desgast (UNE 7-069) < 0,13 cm 
 
PEDRA DE MARÈS: 
Resistència a la compressió (UNE 7-068) >= 500 kg/cm2 
Resistència al desgast (UNE 7-069) < 0,20 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
 
PEDRA DE MARÈS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGO PER A VORADES 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça de forma prismàtica obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta 
de ciment pòrtland CEM I/32,5, granulats de 20 mm de grandària màxima, aigua i, 
eventualment, additius. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments 
a les arestes. 
Les peces amb relleu superior han de tenir la cara aixamfranada amb 
acaneladors transversals o longitudinals. 
Llargària >= 1 m 
Resistència a la compressió >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 127-028): 
     - Classe R5,5: 
          - Valor mitjà 5,5 N/mm2 
          - Valor unitàri 4,4 N/mm2 
     -Classe R7: 
          - Valor mitjà 7,0 N/mm2 
          - Valor unitari 5,6 N/mm2 
Pes específic >= 2300 kg/m3 
Absorció d'aigua (UNE 127-027): 
     - Valor mitjà <= 9,0% 
     - Valor unitari <= 11,0% 
Gelabilitat Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 
     - Llargària ± 5 mm 
     - Amplària ± 3 mm 
     - Alçària ± 5 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
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del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
* UNE 127-025-91 "Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, 
clasificación, características, designación, marcado y control de recepción." 
 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL 
B9B1 - LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, 
provinent de roques sanes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, 
zones meteoritzades o d'altres defectes. 
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar 
treballades i la inferior desbastada. 
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 
Dimensions de la cara inferior 5/6 de la cara superior 
Resistència a la compressió (UNE 7-068) >= 1300 kg/cm2 
Pes específic aparent (UNE 7-067) >= 2500 kg/m3 
Coeficient de desgast (UNE 7-069) < 0,13 cm 
Gelabilitat, 20 cicles (UNE 7-070) No pot tenir defectes visibles 
Toleràncies: 
     - Dimensions ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 41-005-52 "Adoquines de granito para pavimentos del mismo tipo y 
tamaño." 
 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS 
B9E1 - PANOTS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 
la pavimentació de voreres. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els 
angles i les arestes rectes a la cara plana han de ser rectes. 
No pot tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x 
gruix. 
Gruix de la capa fina >= 6 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002) <= 7,5% 
Tensió de trencament a flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
     - Cara a tracció >= 50 kg/cm2 
     - Dors a tracció >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004) Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
     - Dimensions ± 0,5% de les dimensions nominals 
- Gruix: 

┌──────────────────────────────────────┐ 
│Gruix mitjà    │Tolerància del gruix  │ 

│   (mm)        │       (mm)           │ 
│───────────────│──────────────────────│ 

│   <= 40       │       ± 2            │ 
│   > 40        │       ± 3            │ 

└──────────────────────────────────────┘ 
     - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ± 0,4 mm 
     - Rectitud d'arestes ± 0,2% 
     - Planor ± 0,2% de la diagonal 
 
PANOT PER A PAS DE VIANANTS: 
Alçària dels tacs 6 mm 
Diàmetre dels tacs 18 mm 
Nombre de tacs 50 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, 
características y recepción en obra." 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament 
escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o 
d'altres matèries estranyes. 
 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. 
Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 
Coeficient de neteja (NLT-172) < 0,5 
Adhesivitat per a mescla oberta o porosa: 
     - Immersió en aigua (NLT-166) > 95% de granulat totalment envoltat 
Característiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa: 
     - Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) <= 25% 
 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o 
en part de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les 
condicions exigides per al granulat gros. 
L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions 
següents: 
     - Índex d'adhesivitat (NLT-355) > 4 
     - Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) <= 25% 
El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions 
separades pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. 
 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. 
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Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de 
fabricació, o aportar-se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats 
després de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 
La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT-
151): 

┌──────────────────────────────┐ 
│     Tamís     │  Tamisatge   │ 

│  (UNE 7-050)  │   acumulat   │ 
│               │  (% en pes)  │ 

│───────────────│──────────────│ 
│   630 micres  │     100      │ 
│   160 micres  │   80 - 100   │ 
│    80 micres  │   50 - 100   │ 

└──────────────────────────────┘ 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) < 0,6 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta 
d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a 
baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. 
Índex de penetració (NLT 181) >= -1 
  <= +1 
Solubilitat (NLT 130) >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 
┌──────────────────────────────────────────────────

────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
│                                │─────────────────────────│ 
│         BETUM ORIGINAL         │  B 60/70   │  B 80/100  │ 

│────────────────────────────────│────────────│────
────────│ 

│ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) │  >= 6 mm   │  >= 8 mm   │ 
│ (NLT 124)                      │  <= 7 mm   │  <= 10 mm  │ 

│────────────────────────────────│────────────│────
────────│ 

│ Punt de reblaniment (A i B)    │  >= 48°C   │  >= 45°C   │ 
│ (NLT 125)                      │  <= 57°C   │  <= 53°C   │ 

│────────────────────────────────│────────────│────
────────│ 

│ Punt de fragilitat Fraass      │            │            │ 
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│ (NLT 182)                      │  <= -8°C   │ <= -10°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────

────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 

│ (NLT 126)                      │  >= 90 cm  │ >= 100 cm  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────

────────│ 
│ Punt d'inflamació v/a          │            │            │ 

│ (NLT 127)                      │  >= 235°C  │ >= 235°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────

────────│ 
│ Densitat relativa 25°C/25°C    │            │            │ 
│ (NLT 122)                      │     1      │    1       │ 

└──────────────────────────────────────────────────
────────┘ 

Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 
┌──────────────────────────────────────────────────

────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 

│      RESIDU DE PEL.LÍCULA      
│─────────────────────────│ 

│             FINA               │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────

────────│ 
│ Variació de massa              │            │            │ 

│ (NLT 185)                      │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────

────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  │            │            │ 

│ % penetr. orig. (NLT 124)      │  >= 50%    │  >= 45%    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────

────────│ 
│ Augment del punt de reblaniment│            │            │ 
│ (A i B) (NLT 125)              │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 

│────────────────────────────────│────────────│────
────────│ 

│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │ 

└──────────────────────────────────────────────────
────────┘ 

 
MESCLA BITUMINOSA: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
┌──────────────────────────────────────────────────

───────────────────┐ 
│     │               TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)                 │ 
│FUS  │                   (tamisos UNE 7-050)                         │ 
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│     
│──────────────────────────────────────────────────

─────────────│ 
│     │ 40│ 25  │ 20  │12,5 │ 10  │  5  │ 2,5 

│0,630│0,320│0,16│0,08  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────

│─────│────│──────│ 
│D12  │   │     │ 100 │80-95│72-87│50-65│35-50│18-30│13-

23│7-15│ 5-8  │ 
│D20  │   │ 100 │80-95│65-80│60-75│47-62│35-50│18-30│13-

23│7-15│ 5-8  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────

│─────│────│──────│ 
│S12  │   │     │ 100 │80-95│71-86│47-62│30-45│15-25│10-

18│6-13│ 4-8  │ 
│S20  │   │ 100 │80-95│65-80│60-75│43-58│30-45│15-25│10-

18│6-13│ 4-8  │ 
│S25  │100│80-95│75-88│60-75│55-70│40-55│30-45│15-

25│10-18│6-13│ 4-8  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────

│─────│────│──────│ 
│G20  │   │ 100 │75-95│55-75│47-67│28-46│20-35│ 8-20│ 5-

14│3- 9│ 2-4  │ 
│G25  │100│75-95│65-85│47-67│40-60│26-44│20-35│ 8-20│ 5-

14│3- 9│ 2-4  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────

│─────│────│──────│ 
│A12  │   │     │ 100 │65-90│50-75│20-40│ 5-20│     │     │    │ 2-

4  │ 
│A20  │   │ 100 │65-90│45-70│35-60│15-35│ 5-20│     │     │    │ 

2-4  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────

│─────│────│──────│ 
│P10  │   │     │     │ 100 │80-90│40-50│10-18│ 6-12│     │    │ 3-

6  │ 
│P12  │   │     │ 100 │5-100│60-80│32-46│10-18│ 6-12│     │    │ 

3-6  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────

│─────│────│──────│ 
│PA10 │   │     │     │ 100 │70-90│15-30│10-22│ 6-13│     │    │ 

3-6  │ 
│PA12 │   │     │ 100 │0-100│50-80│18-30│10-22│ 6-13│     │    

│ 3-6  │ 
└──────────────────────────────────────────────────

───────────────────┘ 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de 
complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75. 
Toleràncies: 
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- Granulometria (inclòs el pols mineral): 
          - Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 
               - Mescles no poroses ± 3% de la massa total de granulats 
               - Mescles poroses ± 2% de la massa total de granulats 
          - Tamís 0,08 (UNE 7-050) ± 1% de la massa total de granulats 
     - Lligant hidrocarbonat ± 0,3% de la massa total de granulats 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i 
estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per 
tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral 
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles 
bituminoses en calent. 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
- Microesferes de vidre 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
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L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa blanca 
d'acer dolç de primera fusió, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura 
no reflectora, o làmina reflectora d'intensitat normal o alta. 
La superfície metàl.lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i 
resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa 
doblegada 90°. 
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
L'element de suport i ancoratge, ha de ser d'acer galvanitzat per immersió, en 
calent. 
Ha d'estar preparat per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o 
abraçadores. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts 
sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí 1,8 mm 
Gruix de la placa 1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral 25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135-310) 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135-310) Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació >= 600 g/m2 
Puresa del zinc 98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a) Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a) Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 
especificats a la norma UNE 135-331 
L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel.lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 
grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel.lícula seca de pintura: 
     - Brillantor especular a 60°C > 60% 
     - Adherència Valor assaig 4.4 > 1 
      No han d'aparèixer dents de serra 
     - Resistència a l'impacte (assaig 4.5) Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
          - Immediatament després de l'assaig Sense ampolles, arrugues 
           ni reblaniments 
          - A les 24 hores Brillantor especular >= 90% brillantor 
           abans d'assaig 
     - Resistència a la boira salina Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
          - No ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
     - Envelliment artificial Ha de complir les condicions art. 3.7. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135-331. 
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Toleràncies: 
     - Gruix ± 0,2 mm 
     - Amplària del reforç perimetral ± 2,5 mm 
 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa 
direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les 
normes UNE 48-073 i UNE 48-060, dins dels límits especificats a la norma UNE 
135-330 i UNE 135-334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la 
turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-
350, han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135-330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48-184) Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135-330) Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330) Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330) Ha de complir 
Resistènica a la humitat (UNE 135-330) Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330) Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330) Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330) Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
     - Gruix de la làmina reflectora <= 0,3 mm 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) Ha de complir 
     - Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100) >= 40 
- Intensitat reflexiva 
       sota pluja artificial >= 90% del valor original 
  (angle divergència de 0,2° i d'incidència de 0,5°) 
- Retracció: 
          - Al cap de 10 min < 0,8 mm 
          - Al cap de 24 h < 3,2 mm 
     - Resistència a la tracció > 1 kg/cm 
     - Allargament > 10% 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Microesferes de vidre transparent i sense color apreciable per aplicar sobre un 
aglomerant, normalment pintura, mitjançant un sistema de postmescla. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
Diàmetre <= 0,8 mm 
          >= 0,32 mm 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30) < 20% 
Índex de refracció (MELC 12.31) >= 1,5 
Resistència a l'aigua (diferència d'àcid consumit) < 4,5 cm3 
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Resistència als àcids Inalterable a vista de microscopi 
Resistència a una solució de clorur càlcic Sense alteració superficial 
  Vista al microscopi 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE 135-280. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de 
fusta o metàl.lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre 
d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ORDEN CIRCULAR 325/97 T "Sobre señalización, balizamiento y defensa de las 
Carreteras en lo referente sus materiales constituyentes" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* "Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización 
Vertical de Carreteras." MOPU. 
* UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y 
estampadas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de 
ensayo de la chapa." 
* UNE 135-330-93 EXP "Señalización vertical. Señales metálicas 
retrorreflectantes mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y 
métodos de ensayo." 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

* UNE 135-331-94 "Señalización vertical. Señales metálicas, zona no 
retroreflectora, pinturas. Características y métodos de ensayo." 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
* UNE 135-280-94 EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización 
horizontal. Microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo." 
 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil IPN d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT IPN: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les 
dimensions han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer A-42b 
Protecció de galvanització >= 600 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
Límit elàstic >= 2600 kg/cm2 
Resistència a la tracció >= 4200 kg/cm2 
 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per 
al suport de senyalització vertical. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
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Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les 
dimensions han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer A-42b 
Radi exterior d'arrodoniment (r) de les arestes del tub, en funció del seu gruix de 
paret (e): 

┌─────────────────┐ 
│e (mm) │ r (mm)  │ 

│───────│─────────│ 
│   2   │   5     │ 
│   3   │   8     │ 

└─────────────────┘ 
 
Protecció de galvanització >= 600 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
Límit elàstic >= 2600 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura 20% 
Doblegament (UNE 7-472) Ha de complir 
Resistència a la tracció >= 4200 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Dimensions i gruix: 
┌──────────────────────────────────────────────────

────┐ 
│Diàmetre d i costats a o b │         Gruix e          │ 

│───────────────────────────│──────────────────────
────│ 

│   Dimensió │ Tolerància   │   Dimensió │ Tolerància  │ 
│    (mm)    │   (mm)       │    (mm)    │   (mm)      │ 

│────────────│──────────────│────────────│─────────
────│ 

│  40 - 60   │   ± 0,5      │   2 - 3    │   ± 0,25    │ 
│  65 - 90   │   ± 0,7      │   4 - 8    │   ± 0,30    │ 
│ 100 - 150  │   ± 0,8      │            │             │ 
│    150     │   ± 1,0      │            │             │ 

└──────────────────────────────────────────────────
────┘ 

 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
per a barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer A-42b 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en 
calent, recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de 
seguretat. 
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Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni 
desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer A-42b 
Gruix 3 mm 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE 
SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats 
en calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 
superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes 
d'eina. 
Unió separadors al suport: 
     - Cargols, femelles i volanderes M16 x 35 
  (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
     - Qualitat dels cargols 5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
     - Qualitat dels cargols 4.6 
     - Femelles M16 (UNE-EN 24034) 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i 
galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les 
dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer AP11 (UNE 36-093) 
Allargament fins a la ruptura 12% 
Gruix de la planxa 3 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS IPN O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
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Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col.locat, de manera que no s'alterin 
les seves característiques. 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les 
característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUPORTS D'ACER: 
m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE 
SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i 
al seu suport. 
 
AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SUPORTS DE PERFILS IPN O TUBS D'ACER: 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* "Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización 
Vertical de Carreteras." MOPU. 
 
AMORTIDORS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA 
DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135-122-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras 
metálicas. Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, 
dimensiones, formas de fabricación y ensayos." 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bastiments i reixes per a embornals, interceptors, buneres, gàrgoles o pericons. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment circular o rectangular de perfil d'acer galvanitzat, amb o sense traves 
- Bastiment de fosa grisa 
- Reixa rectangular practicable o fixa de fosa grisa 
- Reixa circular o rectangular practicable d'acer galvanitzat amb engraellat i 
platines 
- Reixa rectangular fixa de perfil d'acer 
 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
No han de tenir cops ni d'altres defectes. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a 
cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació >= 30 mm 
Toleràncies: 
     - Alçària del bastiment ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix 
       de la reixa sigui el correcte) <= 0,25% llargària 
     - Rectitud dels perfils: Fletxa <= 0,25% llargària 
     - Dimensions exteriors del bastiment ± 2 mm 
 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà 
del mateix material. 
Separació entre traves <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada 20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada 60 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
 
REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 
del trànsit. 
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La reixa ha de ser plana. 
A cada peça de fosa ha de figurar, marcat de manera indeleble, el nom del 
fabricant. 
Amplària màxima dels espais entre barrots: 
     - 0° <= A <= 45° <= 32 mm 
     - 45° <= A <= 135° <= 42 mm 
Llargària màxima de l'espai entre barrots: 
     - 0° <= A <= 45° <= 170 mm 
     - 45° <= A <= 135° Sense límits 
(A = angle de l'eix longitudinal dels espais entre barrots respecte al sentit del 
trànsit) 
Toleràncies: 
     - Dimensions ± 1 mm 
     - Guerxament ± 2 mm 
     - Planor ± 1 mm 
 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a 
cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació >= 30 mm 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense 
discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer >= 24 kg/mm2 
Resistència a tracció de l'acer >= 34 kg/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment >= 98,5% 
 
ELEMENTS DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 
zones de fosa blanca. 
No ha de tenir defectes superficials o interns, com ara: porus, esquerdes, 
rebaves, bufaments, inclusions de sorra, etc. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a 
la cara superior. 
La peça ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de 
brutícia superficial. 
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) >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1) >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments <= 10% 
Contingut de fòsfor <= 0,15% 
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Contingut de sofre <= 0,14% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 
condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
REIXA: 
Subministrament: Embalades en caixes. 
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 
 
BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, 
O BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, 
marcado." 
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de 
saneamiento y de distribución de agua potable." 
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las 
redes de saneamiento y distribución de agua potable." 
 
ELEMENTS DE FOSA GRISA: 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de 
suministro de piezas moldeadas." 
* ISO/R 185-1961 "Clasificación de la fundición gris." 
 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ESTÀTICA 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per 
un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense 
armadura. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre 
barreges de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser 
homogeni i compacte. 
El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han 
d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes 
que indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats 
locals que no disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 
La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a 
l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías deSaneamiento de 
Poblaciones" del MOPU. 
 
 
 
 
 
Característiques dels tubs: 
┌──────────────────────────────────────────────────

─────────────┐ 
│ DN  │Resistència a l'aixafament │ Gruix  │Toleràncies del DN  │ 

│(cm) │          (kg/m)           │  (mm)  │       (mm)         │ 
│─────│───────────────────────────│────────│───────

─────────────│ 
│ 20  │         >= 2500           │ >= 25  │       ± 4          │ 
│ 30  │         >= 2500           │ >= 35  │       ± 4          │ 
│ 40  │         >= 2500           │ >= 40  │       ± 4          │ 
│ 50  │         >= 3000           │ >= 45  │       ± 5          │ 
│ 60  │         >= 3600           │ >= 52  │       ± 6          │ 
│ 70  │         >= 4200           │ >= 59  │       ± 7          │ 
│ 80  │         >= 4800           │ >= 66  │       ± 7          │ 
│ 90  │         >= 4800           │ >= 70  │       ± 7          │ 
│100  │         >= 4900           │ >= 74  │       ± 7          │ 
│120  │         >= 5500           │ >= 82  │       ± 7          │ 
│150  │         >= 6000           │ >= 95  │       ± 8          │ 
│200  │         >= 6000           │>= 120  │      ± 10          │ 

└──────────────────────────────────────────────────
─────────────┘ 

 
Llargària >= 100 cm 
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Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning <= 0,012 
Resistència característica estimada a la compressió 
del formigó, al cap de 28 dies. Proveta cilíndrica >= 275 kg/cm2 
Estanquitat a 1 kg/cm2 
de pressió interior (T.H.M.-73) No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament (T.H.M.-73) >= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal ± 2% 
     - Gruix nominal ± 5% 
      <= 3 mm 
- Ovalació (diferència diàmetre 
       interior màxim i mínim als extrems) ± 0,5% diàmetre nominal 
     - Rectitud ± 5 mm/m 
      <= 10 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment 
sobre superfícies planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% 
de la resistència a l'aixafament del tub. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

6. BD BD BD BD ---- MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ 
I VENTILACIÓ ESTÀTICAI VENTILACIÓ ESTÀTICAI VENTILACIÓ ESTÀTICAI VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes 
per un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó 
amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
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- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o 
sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre 
barreges de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser 
homogeni i compacte. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats 
locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No 
s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-
la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats 
sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 
50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents: 
     a) Composició: 
          - Relació aigua-ciment <= 0,50 
          - Contingut de ciment en móduls de: 
               - Formigó en massa >= 200 kg/m3 
               - Formigó armat >= 250 kg/m3 
     b) Absorció d'aigua i resistència a compressió (UNE 127-011): 
          - Absorció d'aigua, en pes <= 6% 
          - Resistència a compressió (formigó sense armadures) >= 40 MPa 
     c) Permeabilitat a l'oxígen (UNE 127-011) <= 4 E-16 m2 
Contingut d'ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment): 
     - Elements de formigó en massa <= 0,4% 
     - Elements de formigó armat <= 0,4% 
Càrrega de trencament >= 30 kN/m2 
Quantía mínima d'armadures (peces armades) 2,0 cm2/m secció vertical 
  0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
Gruix de paret de les peces: 
     - Per a DN <= 1000 mm >= 120 mm 
     - Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm >= 160 mm 
     - Per a DN > 1500 mm >= 200 mm 
Llargària de l'encaix >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
     - Diàmetre dels buits <= 15 mm 
     - Profunditat dels buits <= 6 mm 
     - Amplària de fissures <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel) Ha de complir 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM) No hi ha d'haver 
  pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM) >= 2 kg/cm2 
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Toleràncies: 
     - Diàmetre interior ± (2 + 0,01 DN) mm 
      (Màxim de ± 15 mm) 
     - Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars ± 5 mm 
     - Gruix de paret ± 5% 
     - Alçària (el valor més gran de) ± 1,5% 
      ± 10 mm 
     - Rectitut generatrius interiors (el més gran de) ± 1,0% alçària útil 
      ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta 
       en peces quadrades o rectangulars ± 0,5% 
     - Ortogonalitat d'extrems (UNE 127-011): 
          - Per a DN <= 1000 mm <= 10 mm 
          - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de ± 20 mm 
           ± 0,01 DN 
     - Planor dels extrems: 
          - Per a DN <= 1000 mm <= 10 mm 
          - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de ± 20 mm 
           ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre 
       interior màxim i mínim als extrems) ± 0,5% diàmetre nominal 
     - Ondulacions o desigualtats <= 5 mm 
     - Rugositats <= 1 mm 
 
PEÇA REDUCTORA: 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb 
un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu 
vertical. 
 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar 
tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé 
ha de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de 
llargària <= 50 cm. 
Gruix de la solera: 
     - Per a DN <= 1000 mm >= 120 mm 
     - Per a 1000 mm < DN <= 1200 mm >= 160 mm 
     - Per a DN > 1200 mm >= 200 mm 
Pendent superior dels llits hidràulics >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics >= DN tub sortida 
  >= 400 mm 
  >= 50% DN tub més gran 
DN màxim tubs incidents <= DN mòdul base - 500 mm 
Estanquitat (UNE 127-011) Ha de complir 
Quantía mínima d'armadures 2,5 cm2/m en dos direccions ortogonals 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Dimensions nominals 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment 
sobre superfícies planes, de manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* UNE 127-011-95 EXP "Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin 
presión." 
 
 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ESTÀTICA 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials complementaris per a l'execució de pous de registre. 
S'han considerat els materials següents: 
- Bastiment de base i tapa circular emmotllats, de fosa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el 
pou de registre 
 
BASTIMENT I TAPA: 
La fosa ha de ser gris, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 
zones de fosa blanca. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, 
inclusions de sorra, gotes fredes, etc. 
Ambdues peces han de ser planes. Han de tenir la forma i els gruixos adequats 
per a suportar les càrregues del trànsit. 
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per a poder-la aixecar. 
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi 
sobre el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. 
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Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de 
residu. 
Pas útil: 
     - Diàmetre tapa 70 cm Aprox. 65 cm 
     - Diàmetre tapa 60 cm Aprox. 53 cm 
Franquícia total entre tapa i bastiment >= 2 mm 
                                         <= 4 mm 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-111) >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1) >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments <= 10% 
Contingut de fòsfor <= 0,15% 
Contingut de sofre <= 0,14% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament) ± 2 mm 
     - Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament Nul 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per 
a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, 
discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció 34 - 50 kg/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474) >= 22 kg/mm2 
Allargament a la ruptura >= 23% 
Toleràncies: 
     - Dimensions ± 2 mm 
     - Guerxament ± 1 mm 
     - Diàmetre del rodó - 5% 
 
GRAÓ DE FERRO COLAT: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
La peça no ha de tenir defectes interns o superficials, com porus, esquerdes, 
rebaves, inclusions de sorra, etc. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 
càrregues de servei. 
Ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de residu 
superficial. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118) >= 38 kg/mm2 
Allargament a la ruptura >= 17% 
Contingut de perlita <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament <= 4% 
Toleràncies: 
     - Dimensions ± 2 mm 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

     - Guerxament ± 1 mm 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al 
pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant 
un junt flexible entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin 
afectar la seva funció. 
No ha de tenir porus. 
La goma del junt ha de complir les condicions següents: 
Duresa nominal (UNE 53-549) 40 - 60 IRHD 
Resistència a la tracció (UNE 53-510) >= 9 MPa 
Allargament a trencament (UNE 53-510) >= 300% 
Deformació remanent per compresió (UNE 53-511): 
     - A temperatura laboratori, 70 h <= 12% 
     - A 70°C, 22 h <= 25% 
Envelliment accelerat (7 dies, 70°C); variació màxima respecte dels valors 
originals (UNE 53-548): 
     - Duresa - 5 IRHD 
      + 8 IRHD 
     - Resistència a la tracció - 20% 
     - Allargament a trencament - 30% 
      + 10% 
Immersió en aigua (7 dies, 70°C); canvi de volum (UNE 53-540) <= 0 
  + 8% 
Relaxació d'esforços a compresió (UNE 53-611): 
     - A 7 dies <= 16% 
     - A 90 dies <= 23% 
Fragilitat a temperatura baixa (- 25°C) (UNE 53-541) No s'ha de trencar cap 
proveta 
Toleràncies: 
     - Duresa de la goma ± 5 IRHD 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del 
fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA: 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de 
suministro de piezas moldeadas." 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GRAÓ DE FERRO COLAT: 
* UNE 36-118-73 "Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de 
recepción y suministro de piezas moldeadas." 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53-571-89 "Elastómeros. Juntas de estanqueidad de goma maciza para 
tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los 
materiales." 

7. BG BG BG BG ---- MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS 
ELECTRIQUESELECTRIQUESELECTRIQUESELECTRIQUES 

BG2 - TUBS I CANALS 
BG22 - TUBS FLEXIBLES DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàl.lica o sense, de fins a 130 mm de 
diàmetre. 
Es consideraran els tubs de les resistències següents: 
- Grau de resistència al xoc 5 
- Grau de resistència al xoc 7 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construits 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'interior del tub i s'ha d'expresar en 
milímetres. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
     - Resistència al xoc 5 IP-XX5 
     - Resistència al xoc 7 IP-XX7 
Estabilitat a 60°C > 1 h 
Resistència a la flama (UNE 53-315) Autoextingible 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant. 
- Marca d'identificació dels productes. 
- El marcatge ha de ser llegible. 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 
 

8. BG BG BG BG ---- MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS 
ELECTRIQUESELECTRIQUESELECTRIQUESELECTRIQUES 

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I 
H07V-U 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conductors sense coberta per a instalacions fixes i aptes per a usos generals. 
Conductors unipolars aïllats amb policlorur de vinil, tensions nominals U0/U 
inferiors o iguals a 450/750 V i conductor de coure. 
Aquests tipus de conductors s'adapten a la norma UNE 21-031 (3) i es designen: 
- H07V-U conductor rígid d'un sol fil (classe 1) i fins a 10 mm2 de secció. 
- H07V-R conductor rígid cablejat (classe 2) i fins a 400 mm2 de secció. 
- H07V-K conductor flexible (classe 5) i 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. 
, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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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. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles 
han de tenir el mateix diàmetre. 
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del 
tipus TI1 aplicada al voltant del conductor. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 
conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)): 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┐ 
│Secció (mm2)│1,5│2,5 - 6│10 - 16│25 - 35│50 - 70│95 - 

120│150│185│240│  │ 
│────────────│───│───────│───────│───────│───────│──

──────│───│───│───│──│ 
│Gruix (mm)  │0,7│  0,8  │  1,0  │  1,2  │  1,4  │  1,6   

│1,8│2,0│2,2│  │ 
└──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┘ 
 
Temperatura de servei <= 70°C 
Toleràncies: 
     - Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603) - 0,1 mm + 10% (valor mig) 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Llargària de la peça 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 
Características." 
* UNE 21-089-92 (2) 1R "Identificación por coloración y utilización de los 
conductores aislados de los cables flexibles de uno a cinco conductores." 
* UNE 21-031-96 (3) "Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones 
nominales U0/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables para 
instalaciones fijas." 
* UNE 20-434-90 1R "Sistema de designación de los cables." 
 
 

9. BH BH BH BH ---- MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS 
D'ENLLUMENATD'ENLLUMENATD'ENLLUMENATD'ENLLUMENAT 

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS 
D'ENLLUMENAT 
BHWM - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE 
SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als 
suports d'il.luminació i no han de disminuir les característiques pròpies del conjunt 
de la instal.lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal.lar una 
columna, un bàcul o un braç mural. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
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BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides 
i suports de tub. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part 
superior i de planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de 
subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la 
paperera i una tanca per a bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los 
a la base d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç 
superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària 50 cm 
Tipus d'acer A-37 b 
Gruix de la planxa metàl.lica 1 mm 
Gruix de la planxa perforada 1 mm 
Toleràncies: 
     - Dimensions ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col.locació, de manera que 
no es deformin i en llocs protegits d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra vegetal no adobada 
- Terra vegetal 
- Terra de bosc 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Roldor de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 
 
TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un 
terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i 
amb incorporació d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
     - Terra vegetal garbellada <= 16 mm 
     - Terra vegetal no garbellada <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
     - Sorra 50 - 75% 
     - Llim i argila < 30% 
     - Calç < 10% 
     - Matèria orgànica (MO) 2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
     - Nitrogen 1/1000 
     - Fósfor total (P2O5 assimilable) 150 ppm (0,3%) 
     - Potasi (K2O assimilable) 80 ppm (0,1/1000) 
     - pH 6 <= pH <= 7,5 
 
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 
     - Sorra 50 - 75% 
     - Llim i argila < 30% 
     - Calç < 10% 
     - Matèria orgànica > 4% 
Composició química: 
     - Nitrogen 1/1000 
     - Fósfor total (P2O5 assimilable) 150 ppm (0,3%) 
     - Potasi (K2O assimilable) 80 ppm (0,1/1000) 
     - pH 5 <= pH <= 6,5 
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TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria 4 - 16 mm 
Calç < 10% 
Densitat aparent seca 680 kg/m3 
 
ROLDOR DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç < 10% 
pH 6 
Densitat aparent seca 230 kg/m3 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel.lulosa desfibrada, palla de 
cereal triturada i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima 25 mm 
Composició: 
     - Cel.lulosa desfibrada 40% 
     - Palla de cereal 50% 
     - Paper reciclat 60% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
TERRA VOLCÀNICA: 
Subministrament: A granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB 
ADDICIONS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i 
additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica 3 - 5 cm 
     - Consistència tova 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida 10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment <= 0,65 
Contingut de ciment <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures 
d'edificació ha de complir: 
     - Cendres volants <= 35% pes de ciment 
     - Fum de sílice <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca Nul.la 
          - Consistència plàstica o tova ± 10 mm 
          - Consistència fluida ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre 
ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació 
del formigo, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, 
el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han 
d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
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L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els 
granulats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
 
 
 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ciment utilitzat: 
     - Morter de ciment blanc BL I/42,5 
     - Altres CEM I/32,5 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
     - 1:8 / 1:2:10 >= 20 kg/cm2 
     - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 >= 40 kg/cm2 
     - 1:4 / 1:0,5:4 >= 80 kg/cm2 
     - 1:3 / 1:0,25:3 >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant 
l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE 
FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de 
Ladrillo." 
 

10. D0 D0 D0 D0 ---- ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements 
de formigó armat o altres usos, manipulades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
     - Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
┌──────────────────────────────────────────────────

────────────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i 

patilles     │ 
│            

│──────────────────────────────│───────────────────
───────│ 

│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 
mm  │ 

│────────────│───────────────│──────────────│──────
──────│─────────────│ 

│ B 400 S    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│────────────│───────────────│──────────────│──────

──────│─────────────│ 
│ B 500 S    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 

└──────────────────────────────────────────────────
────────────────────┘ 

     - Doblegat a una distància < 4 D 
     del nus o soldadura més proper >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb 
l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les 
precaucions necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes 
temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense 
danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una 
peça. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric 
o qualsevol altre expressament acceptat per la D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les 
operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i 
cavalcaments. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

11. F F F F ---- PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col.locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col.locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans addients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 
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. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (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 D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal.lació i de mobiliari existents, així 
com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 
 
PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes. Demoliciones." 
 

12. F2 F2 F2 F2 ---- DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del 
terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega 
sobre camió o contenidor, en el seu cas 
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     - Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres 
dins de l'obra 
     - Esplanació en terreny de trànsit o roca 
     - Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
     - Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
     - Excavació per mètodes arqueològics 
     - Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics 
     - Excavació de les terres 
     - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics 
     - Protecció dels elements que s'han de conservar 
     - Esbrossada del terreny 
     - Càrrega de les terres sobre camió 
Excavació per mètodes arqueològics: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació de les referències topogràfiques externes 
     - Excavació manual per nivells 
     - Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
     - Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació de les referències topogràfiques externes 
     - Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
     - Introducció del morter a les perforacions 
     - Trossejat de les restes amb martell trencador 
     - Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), 
que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), 
que té un rebot a l'assaig SPT. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
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Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 
posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i 
la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs 
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, 
sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció 
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el 
sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi 
acceptat com a útils. 
 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi 
cap tipus de problema de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 100 mm 
     - Nivells:  ± 50 mm 
     - Planor:  ± 40 mm/m 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i 
amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra 
de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa 
terra existent i amb la mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 50 mm 
     - Planor:  ± 20 mm/m 
     - Amplària:  ± 50 mm 
     - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB 
MORTER EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats 
fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran 
dificultat. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
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L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa 
terra existent i amb la mateixa compacitat. 
Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta 
s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
     - Amplària:  >= 4,5 m 
     - Pendent: 
          - Trams rectes:  <= 12% 
          - Corbes:  <= 8% 
     - Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
     - El talús ha de ser el fixat per la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivells:  ± 100 mm 
     - Aplomat o talús:  ± 2° 
     - Dimensions: 
          - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu:  ± 300 mm 
          - Buidada de soterrani :  ± 200 mm 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que 
indiqui el programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés 
d'excavació, determini el director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la D.F. 
 
EXCAVACIÓ: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de 
desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 
D.F. 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB 
MORTER EXPANSIU: 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
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Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 
     - Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
     - Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència 
estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han 
d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 
     - Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
     - La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
     - El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes 
generals i dels detalls significatius del jaciment 
     - Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les 
feines fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes 
constructives especialment si es treballa a la seva base. 
 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i 
extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures 
properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els 
forats exclusivament per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la 
D.T. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., 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 D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
D.F., 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 facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Excavació de rases i pous de fonaments o rases per a pas d'instal.lacions, amb 
mitjans mecànics o manuals. 
S'han considerat les dimensions següents: 
- Rases de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària 
- Rases per a pas d'instal.lacions d'1 m de fondària, com a màxim 
- Pous aïllats de 2 m fins a més de 4 m de fondària 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 
de la rasa, segons indiqui la P.O. 
 
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 martell picador (no amb màquina), 
que té un rebot a l'assaig SPT. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions ± 5% 
      ± 50 mm 
     - Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos ± 50 mm 
     - Nivells ± 50 mm 
     - Planor ± 20 mm/m 
     - Aplomat o talús de les cares laterals ± 2° 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
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En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments 
abans de reblir. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 
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 D.F. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 
D.F. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de 
desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins l'excavació. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., 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 D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
D.F., 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 facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
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- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 uniforme. 
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 D.F., 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 
expresat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (NLT-108). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ± 20 mm/m 
     - Nivells ± 30 mm 
 
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. 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al 
rebliment. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a 
la rasant final. 
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No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides. 
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, calç viva o d'altres procediments 
adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal 
d'evitar entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi 
secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'addient. 
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. 
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 D.F. 
 
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 D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
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F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA 
F241 - TRANSPORT DE TERRES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 
km 
- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper 
o camió amb un recorregut màxim de 5 a 20 km 
- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un 
recorregut màxim de 5 a 20 km 
 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la 
mateixa obra. 
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 
les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la 
D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material. 
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. 
 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 
l'excavació que la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a 
la màquina que s'hagi d'utilitzar. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 aquest plec, 
o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. 
 
TRANSPORT A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix 15% 
     - Excavacions en terreny compacte 20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit 25% 
 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
RUNA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, 
armat o per a pretensar, 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 
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          - Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 
norma EHE, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
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 D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, 
prèvia aprovació de la D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 
sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement 
dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
+----------------------+ 

¦Consistència ¦ Gruix  ¦ 

¦             ¦ (cm)   ¦ 

¦-------------¦--------¦ 

¦    Seca     ¦<= 15   ¦ 

¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦ 

¦    Tova     ¦<= 30   ¦ 

+----------------------+ 

Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 
de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36-831. 
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 D.F. 
 
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: - 20 mm 
          - Fonaments encofrats : + 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m : + 80 mm 
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               - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
               - D > 2,5 m : + 200 mm 
     - 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 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 
     - Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 es fa l'abocada 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 D.F. 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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la 
posició de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de 
bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la D.F. 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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja 
abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no 
quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
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 
D.F. 
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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 D.F. abans del 
formigonament 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. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina 
epoxi. 
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. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a 
mínim de: 
     - 7 dies en temps humit i condicions normals 
     - 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en 
contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin 
provocar la fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb aquelles 
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 

F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F921 - SUBBASES DE TOT-U 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
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- Allisada de la supefície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a 
la D.T. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expresat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (NLT-108). 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig de rasants + 0 
      - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│   TOT-U    │   TRÀFIC    │  NIVELL  │ 

│────────────│─────────────│──────────│ 
│ Natural    │ T0, T1 o T2 │ ± 20 mm  │ 
│ Natural    │ T3 o T4     │ ± 30 mm  │ 
│ Artificial │ T0, T1 o T2 │ ± 15 mm  │ 
│ Artificial │ T3 o T4     │ ± 20 mm  │ 

└─────────────────────────────────────┘ 
 
     - Planor ± 10 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la 
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de 
compactació de la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin 
produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% 
la humitat òptima. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col.locar la capa 
següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores 
exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un 
ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat 
a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 
habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir 
la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser 
reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior 
han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat 
mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i 
allisar. 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de 
l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la 
D.F. autoritzi el contrari. 
 
TOT-U NATURAL: 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus 
senyalades a la D.T. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon 
a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar 
la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 

F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de 
material granular. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la supefície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a 
la D.T. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expresat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (NLT-108). 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig de rasants + 0 
      - 1/5 del gruix teòric 
     - Nivell de la superfície ± 20 mm 
     - Planor ± 10 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de 
compactació de la precedent. 
Per a temperatures inferiors a 2°C s'han de suspendre els treballs. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la 
maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la 
contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col.locar la capa 
següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores 
exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un 
ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat 
a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 
habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir 
la densitat prevista. 
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No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser 
reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior 
han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat 
mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i 
allisar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus 
senyalades a la D.T. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon 
a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar 
la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la supefície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a 
la D.T. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expresat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (NLT-108). 
Toleràncies d'execució: 
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     - Replanteig de rasants + 0 
      - 1/5 del gruix teòric 
 
 
- Nivell de la superfície: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│   TOT-U    │   TRÀFIC    │  NIVELL  │ 

│────────────│─────────────│──────────│ 
│ Natural    │ T0, T1 o T2 │ ± 20 mm  │ 
│ Natural    │ T3 o T4     │ ± 30 mm  │ 
│ Artificial │ T0, T1 o T2 │ ± 15 mm  │ 
│ Artificial │ T3 o T4     │ ± 20 mm  │ 

└─────────────────────────────────────┘ 
 
     - Planor ± 10 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la 
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de 
compactació de la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin 
produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% 
la humitat òptima. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col.locar la capa 
següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores 
exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un 
ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat 
a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 
habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir 
la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser 
reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior 
han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat 
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mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i 
allisar. 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de 
l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la 
D.F. autoritzi el contrari. 
 
TOT-U NATURAL: 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus 
senyalades a la D.T. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon 
a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar 
la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
 
 
 
 

13. F9 F9 F9 F9 ---- PAVIMENTS PAVIMENTS PAVIMENTS PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col.locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col.locació del formigó amb regle 
vibratori, i estesa i vibració mecànica la col.locació del formigó amb estenedora. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col.locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col.locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col.locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col.locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser 
d'una fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 
2 cm d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los 
coincidir amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del 
formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix - 15 mm 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Planor ± 5 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó 
fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, 
s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris 
segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

14. F9 F9 F9 F9 ---- PAVIMENTS PAVIMENTS PAVIMENTS PAVIMENTS 
F96 - VORADES 
F961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col.locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments 
ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 
damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb 
morter. 
Pendent transversal >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i 
les indicacions explícites de la D.F. 
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 

15. F9 F9 F9 F9 ---- PAVIMENTS PAVIMENTS PAVIMENTS PAVIMENTS 
F96 - VORADES 
F965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGO 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col.locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments 
ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 
damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb 
morter. 
Pendent transversal >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i 
les indicacions explícites de la D.F. 
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 

F9 - PAVIMENTS 
F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
F9B1 - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del llit de sorra 
- Col.locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter sec 
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de llit de sorra 
- Col.locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han 
de quedar col.locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 
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Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8 
mm. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 12 mm 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Planor ± 5 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir 
alteracions a la subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de 
picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del 
morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir 
alteracions a la subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del 
nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb 
deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2 es dedueixen al 100% 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
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MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
 

16. F9 F9 F9 F9 ---- PAVIMENTS PAVIMENTS PAVIMENTS PAVIMENTS 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col.locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport 
de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col.locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport 
de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col.locació de la sorra-ciment 
- Col.locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col.locació de la beurada 
En la col.locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col.locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col.locar 
- Col.locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col.locació de la beurada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superfícials. 
Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats 
amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de 
contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland. 
Pendent transversal >= 2% 
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Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m 
     - Alineació de la filada ± 3 mm/2 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
S'han de col.locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col.locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h 
a l'hivern. 
 
COL.LOCACIÓ A TRUC DE MACETA AMB MORTER: 
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col.locació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb 
deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2 es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

17. F9 F9 F9 F9 ---- PA PA PA PAVIMENTSVIMENTSVIMENTSVIMENTS 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
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CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i 
sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de 
tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expresat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Marshall (NLT-159). 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la capa de rodadura ± 10 mm 
     - Nivell de les altres capes ± 15 mm 
     - Planor de la capa de rodadura ± 5 mm/3 m 
     - Planor de les altres capes ± 8 mm/3 m 
     - Regularitat superficial de la capa de rodadura <= 5 dm2/hm 
     - Regularitat superficial de les altres capes <= 10 dm2/hm 
     - Gruix de cada capa >= 80% del gruix teòric 
     - Gruix del conjunt >= 90% del gruix teòric 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas 
de pluja. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. 
No pot tenir restes de fluidificats o aigua a la superfície. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior 
a la de la fórmula de treball. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de 
la capa i amb la major continuïtat possible. 
La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja 
contígua estigui encara calenta i en condicions de ser compactada. 
A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre 
superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant 
si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha 
d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de 
l'anterior. 
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En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la 
mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, 
no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un 
mínim de 5 m una de l'altra, i que les longitudinals quedin a un mínim de 15 cm 
una de l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg 
d'adherència. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb 
elements adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. 
Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, 
disposant els recolzaments necessaris per al corró. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui 
suportar una càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de 
forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a 
l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha 
compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar 
que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la 
D.F. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui 
compactada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa 
realment construïda d'acord amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel 
gruix menor dels dos següents:  el que figura en els plànols o el deduït dels 
assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de 
cada lot. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les 
tolerables. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon 
a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o 
d'adherència. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
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* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles 
bituminoses en calent. 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
F9 - PAVIMENTS 
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
F9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i col.locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
          - Rases i pous 
          - Murs de contenció 
          - Recalçats 
          - Traves i pilarets 
          - Lloses de fonaments 
          - Riostres i basaments 
          - Pilons 
          - Enceps 
          - Pantalles 
          - Pilars 
          - Murs estructurals 
          - Bigues 
          - Llindes 
          - Cèrcols 
          - Sostres 
          - Lloses i bancades 
          - Membranes 
          - Estreps 
          - Armadures de reforç 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Tallat i doblegat de l'armadura 
          - Neteja de les armadures 
          - Neteja del fons de l'encofrat 
          - Col.locació dels separadors 
          - Muntatge i col.locació de l'armadura 
          - Subjecció dels elements que formen l'armadura 
          - Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de 
ser les que s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
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Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix 
ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de 
la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci 
d'acord amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i 
es faci a taller amb instal.lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra 
en  els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta 
curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma 
UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple i no per soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla 
de repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el 
formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment 
no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la 
norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  
formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 
Distància lliure armadura - parament >= D màxim 
  >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 
          - Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20 
           >= 15 cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
          - Lb=1,4xMxDxD >= Fyk x D / 14 
     (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 

┌──────────────────────────────┐ 
│ Formigó │ B 400 S │ B 500 S  │ 

│─────────│─────────│──────────│ 
│  H-25   │   12    │   15     │ 
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│  H-30   │   10    │   13     │ 
│  H-35   │    9    │   12     │ 
│  H-40   │    8    │   11     │ 
│  H-45   │    7    │   10     │ 
│  H-50   │    7    │   10     │ 

└──────────────────────────────┘ 
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 
      >= 10 D 
      >= 15cm 
     - Barres traccionades >= 1/3xLb 
     - Barres comprimides >= 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 
┌──────────────────────────────────────────────────

─┐ 
│     Tipus d'ancoratge     │ Tracció │ Compressió  │ 

│───────────────────────────│─────────│────────────
─│ 

│     Prolongació recta     │    1    │      1      │ 
│  Patilla, ganxo, ganxo U  │  0,7(*) │      1      │ 

│ Barra transversal soldada │   0,7   │     0,7     │ 
└──────────────────────────────────────────────────

─┘ 
 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en 
cas contrari B=1. 
Llargaria de solapament Ls >= axLb neta 
Valors d'a: 
┌──────────────────────────────────────────────────

────────┐ 
│Distància     │ Percentatge de barres    │ Per a barres   │ 

│entre els dos │ cavalcades que treballen │ que treballen  │ 
│empalmaments  │ a tracció en relació a   │ a compressió:  │ 

│més pròxims:  │ la secció total d'acer:  │                │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────

────────│ 
│              │  20   25   33   50  >50  │                │ 

│──────────────│──────────────────────────│────────
────────│ 

│   <= 10 D    │ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  │      1,0       │ 
│    > 10 D    │ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  │      1,0       │ 

└──────────────────────────────────────────────────
────────┘ 

Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
      + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36-831. 
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BARRES CORRUGADES: 
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 
quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en 
posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició 
vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el 
seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 
de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-
832. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals >= D màxim 
  >= 1,25 granulat màxim 
  >= 20 mm 
Distàcia entre centres de barres empalmades, 
segons direcció de l'armadura >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa <= 4 D 
  >= D màxim 
  >= 20 mm 
  >= 1,25 granulat màxim 
Secció de l'armadura transversal (At): At >= Dmàx 
     (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
     - Ha de complir, com a mínim >= 15 D 
      >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) > 10 D 1,7 Lb 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) <= 10 D 2,4 Lb 
     - Ha de complir com a mínim >= 15 D 
      >= 20 cm 
 
PILONS: 
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha 
de mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la 
perforació i al formigonar. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la 
seva manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del 
formigó. 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. 
Les posicions dels solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 
cm o un diàmetre del piló. 
Diàmetre barres longitudinals >= 12 mm 
Diàmetre barres transversals >= 6 mm 
Llargària de les barres longitudinals > 9 Dp + 1 Dp 
  > 600 cm + 50 cm 
(Dp = diàmetre del piló) 
Separació de l'armadura als paraments >= 4 cm 
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix <= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre estreps <= 10% de l'especificada 
     - Llargària d'armadures <= 10% de l'especificada 
     - Llargària d'ancoratge ± 10% de l'especificada 
 
PANTALLES: 
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que 
ha de mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la 
perforació i formigonament. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la 
seva manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del 
formigó. 
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, 
respecte a les barres verticals. 
Separació de la gàbia al fons de l'excavació >= 20 cm 
Separació de l'armadura als paraments >= 7 cm 
Separació entre rigiditzadors verticals <= 1,5 m 
Separació entre rigiditzadors horitzontals <= 2,5 m 
Quantitat de separadors 1/2 m2 de pantalla 
Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge <= 10% de l'especificada 
     - Llargària de la solapa <= 10% de l'especificada 
     - Posició de les armadures Nul.la 
 
SOSTRES RETICULARS: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell) <= 0,1 d 
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat >= 0,5 D 
                                                                >= 1 cm 
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell) <= 0,5 d 
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell) <= 0,75 d 
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell) <= 0,5 d 
 
LLOSES: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb 
l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de 
produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 
36-832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
PANTALLES: 
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una 
subjecció de seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris 
següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 
la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a 
retalls, lligams i empalmaments. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
 
PILONS: 
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ." 
 
PANTALLES: 
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. 
Contenciones. Pantallas." 
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FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
FB10 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
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Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 

18. FB FB FB FB ---- PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
FB11 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
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La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 

19. FB FB FB FB ---- PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
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FB12 - BARANES D'ACER 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de 
paret de la barana, col.locades en la seva posició definitiva i ancorada amb 
morter de ciment o formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer 
- Baranes d'alumini 
- Baranes d'acer inoxidable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge 
- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 
l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb 
morter de ciment pòrtland o formigó, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets 
laterals per mitjà d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una 
distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una 
peça de connexió si són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions 
següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
     - Empenta vertical repartida uniformement 100 kp/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
          - Lloc d'ús privat 50 kp/m 
          - Lloc d'ús públic 100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
     - Baranes de directriu horitzontal <= 5 cm 
     - Baranes de directriu inclinada <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Alçària ± 1 cm 
     - Horitzontalitat ± 5 mm 
     - Aplomat ± 5 mm/m 
     - Separació entre muntants Nul.la 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de 
començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
El material conglomerant amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de la barana. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el 
procés d'instal.lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que 
quedi definitivament fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció 
depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora 
dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 
d'amplària entre baranes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. 
Barandillas." 
 

20. FB FB FB FB ---- PROTECCION PROTECCION PROTECCION PROTECCIONS I SENYALITZACIÓS I SENYALITZACIÓS I SENYALITZACIÓS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
FB13 - BARANES D'ACER 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de 
paret de la barana, col.locades en la seva posició definitiva i ancorada amb 
morter de ciment o formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer 
- Baranes d'alumini 
- Baranes d'acer inoxidable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge 
- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 
l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb 
morter de ciment pòrtland o formigó, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets 
laterals per mitjà d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una 
distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una 
peça de connexió si són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions 
següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
     - Empenta vertical repartida uniformement 100 kp/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
          - Lloc d'ús privat 50 kp/m 
          - Lloc d'ús públic 100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
     - Baranes de directriu horitzontal <= 5 cm 
     - Baranes de directriu inclinada <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Alçària ± 1 cm 
     - Horitzontalitat ± 5 mm 
     - Aplomat ± 5 mm/m 
     - Separació entre muntants Nul.la 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de 
començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
El material conglomerant amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de la barana. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el 
procés d'instal.lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que 
quedi definitivament fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció 
depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora 
dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 
d'amplària entre baranes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. 
Barandillas." 
 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
FB14 - BARANES D'ACER 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de 
paret de la barana, col.locades en la seva posició definitiva i ancorada amb 
morter de ciment o formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer 
- Baranes d'alumini 
- Baranes d'acer inoxidable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge 
- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 
l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb 
morter de ciment pòrtland o formigó, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets 
laterals per mitjà d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una 
distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una 
peça de connexió si són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions 
següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
     - Empenta vertical repartida uniformement 100 kp/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
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          - Lloc d'ús privat 50 kp/m 
          - Lloc d'ús públic 100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
     - Baranes de directriu horitzontal <= 5 cm 
     - Baranes de directriu inclinada <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Alçària ± 1 cm 
     - Horitzontalitat ± 5 mm 
     - Aplomat ± 5 mm/m 
     - Separació entre muntants Nul.la 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de 
començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
El material conglomerant amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de la barana. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el 
procés d'instal.lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que 
quedi definitivament fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció 
depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora 
dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 
d'amplària entre baranes. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. 
Barandillas." 
 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
FB15 - BARANES D'ACER 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
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Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de 
paret de la barana, col.locades en la seva posició definitiva i ancorada amb 
morter de ciment o formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer 
- Baranes d'alumini 
- Baranes d'acer inoxidable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge 
- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 
l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb 
morter de ciment pòrtland o formigó, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets 
laterals per mitjà d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una 
distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una 
peça de connexió si són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions 
següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
     - Empenta vertical repartida uniformement 100 kp/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
          - Lloc d'ús privat 50 kp/m 
          - Lloc d'ús públic 100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
     - Baranes de directriu horitzontal <= 5 cm 
     - Baranes de directriu inclinada <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Alçària ± 1 cm 
     - Horitzontalitat ± 5 mm 
     - Aplomat ± 5 mm/m 
     - Separació entre muntants Nul.la 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de 
començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
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El material conglomerant amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de la barana. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el 
procés d'instal.lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que 
quedi definitivament fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció 
depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora 
dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 
d'amplària entre baranes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. 
Barandillas." 
 

21. FB FB FB FB ---- PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
FB16 - BARANES D'ACER 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de 
paret de la barana, col.locades en la seva posició definitiva i ancorada amb 
morter de ciment o formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer 
- Baranes d'alumini 
- Baranes d'acer inoxidable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge 
- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 
l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
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Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb 
morter de ciment pòrtland o formigó, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets 
laterals per mitjà d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una 
distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una 
peça de connexió si són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions 
següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
     - Empenta vertical repartida uniformement 100 kp/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
          - Lloc d'ús privat 50 kp/m 
          - Lloc d'ús públic 100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
     - Baranes de directriu horitzontal <= 5 cm 
     - Baranes de directriu inclinada <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Alçària ± 1 cm 
     - Horitzontalitat ± 5 mm 
     - Aplomat ± 5 mm/m 
     - Separació entre muntants Nul.la 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de 
començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
El material conglomerant amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de la barana. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el 
procés d'instal.lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que 
quedi definitivament fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció 
depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora 
dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 
d'amplària entre baranes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. 
Barandillas." 
 

 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
FB17 - BARANES D'ACER 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de 
paret de la barana, col.locades en la seva posició definitiva i ancorada amb 
morter de ciment o formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer 
- Baranes d'alumini 
- Baranes d'acer inoxidable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge 
- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 
l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb 
morter de ciment pòrtland o formigó, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets 
laterals per mitjà d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una 
distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una 
peça de connexió si són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions 
següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
     - Empenta vertical repartida uniformement 100 kp/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
          - Lloc d'ús privat 50 kp/m 
          - Lloc d'ús públic 100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
     - Baranes de directriu horitzontal <= 5 cm 
     - Baranes de directriu inclinada <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
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     - Replanteig ± 10 mm 
     - Alçària ± 1 cm 
     - Horitzontalitat ± 5 mm 
     - Aplomat ± 5 mm/m 
     - Separació entre muntants Nul.la 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de 
començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
El material conglomerant amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de la barana. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el 
procés d'instal.lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que 
quedi definitivament fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció 
depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora 
dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 
d'amplària entre baranes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. 
Barandillas." 
 
 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
FBA1 - MARQUES LONGITUDINALS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
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S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes - 0% 
  + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre 480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
          - 30 dies >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó >= 0,40 
     - Color groc >= 0,20 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 
km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de 
protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca. 
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Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, i la D.F. l'ha 
d'aprovar. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix 
de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la 
superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales." 
ORDEN CIRCULAR 325/97 T Sobre señalización, balizamiento y defensa de las 
Carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes. 
* UNE 135-200-94 1 "Equipamiento para la señalización vial. Señalización 
horizontal: marcas viales. Características y métodos de ensayo. Parte 1: 
Requisitos esenciales." 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
- Plaques amb senyals d'informació 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
- Caixetins de ruta 
- Rètols 
S'han considerat els llocs de col.locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que 
es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I 
D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa 
de l'indicador. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de 
fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de ser d'acer galvanitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, 
D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra segons les especificacions de la 
D.T., i aprovada per la D.F. 
 
RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical." 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
- Plaques amb senyals d'informació 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
- Caixetins de ruta 
- Rètols 
S'han considerat els llocs de col.locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que 
es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I 
D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa 
de l'indicador. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de 
fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de ser d'acer galvanitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, 
D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra segons les especificacions de la 
D.T., i aprovada per la D.F. 
 
RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical." 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col.locats en la seva 
posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locat clavat a terra 
- Col.locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locat clavat: 
          - Replanteig 
          - Clavat del suport 
Col.locat formigonat: 
          - Replanteig 
          - Preparació del forat o encofrat del dau 
          - Col.locació del suport i apuntalament 
          - Formigonat del dau 
          - Retirada de l'apuntalament provisional 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions 
de replanteig aprovades per la D.F. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que 
li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metro respecte a la rasant del 
paviment. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal 
o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior 
de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp 
aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de 
restar a la posició correcta. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 5 cm 
     - Alçària + 5 cm 
      - 0 cm 
     - Verticalitat ± 1° 
 
COL.LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies >= 0,9 x 125 kp/cm2 
Fondària d'ancoratge > 40 cm 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha 
d'aprovar la D.F. 
 
COL.LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
 
COL.LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col.locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
 
 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBT1 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
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Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBT2 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
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REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBT3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
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Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBT4 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBT5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
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(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 

22. FB FB FB FB ---- PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBT6 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBT7 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
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REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 

23. FB FB FB FB ---- PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBT8 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
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Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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24. FB FB FB FB ---- PROTECCIONS PROTECCIONS PROTECCIONS PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ I SENYALITZACIÓ I SENYALITZACIÓ I SENYALITZACIÓ 
FBT9 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
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REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 

25. FD FD FD FD ---- SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col.locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la solera 
- Col.locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
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- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre 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. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada 
del formigó de la solera (Fest) als 28 dies >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
     - Desviació lateral: 
          - Línia de l'eix ± 24 mm 
          - Dimensions interiors ± 5 D 
           > 12 mm 
          (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
     - Nivell soleres ± 12 mm 
     - Gruix (e): 
          - e <= 30 cm + 0,05 e (<= 12 mm) 
           - 8 mm 
          - e > 30 cm + 0,05 e (<= 16 mm) 
           - 0,025 e (<= -10 mm) 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada 
del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme 
i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat 1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat de les filades ± 2 mm/m 
     - Gruix de l'arrebossat i del lliscat ± 2 mm 
 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un 
esquerdejat ben adherit a la paret. 
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Gruix de l'arrebossat esquerdejat <= 1,8 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, 
sense pluja. 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que 
l'han de rebre. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
INTERCEPTORS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 
 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
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Subministrament i col.locació de bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o 
pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col.locació del morter, si és el cas 
- Col.locació del bastiment i/o la reixa 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets 
de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat 
amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de les 
parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el 
paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment 
a tot el seu perímetre. 
La reixa col.locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
     - Guerxament ± 2 mm 
     - Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment - 10 mm 
      + 0 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 
 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD75 - CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 
Formació de clavegueró, claveguera o col.lector amb tubs de formigó circulars o 
ovoides encadellats, col.locats sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats 
interiorment amb morter de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o 
rajola ceràmica col.locats amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la solera de formigó 
- Col.locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant 
prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de 
tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
Cada tub ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una 
anella de formigó, de maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un 
rejuntat de morter. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del 
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les 
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
     - En zones amb trànsit rodat >= 100 cm 
     - En zones sense trànsit rodat >= 60 cm 
Amplària de la rasa : 
     - Tubs circulars >= diàmetre nominal + 40 cm 
     - Tubs ovoides >= diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat <= 1 kg/cm2 
Argollat de formigó: 
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     - Gruix de l'anella >= 5 cm 
      <= 10 cm 
     - Amplària de l'anella >= 20 cm 
      <= 30 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada 
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas 
contrari cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície 
del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla 
amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 
muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és 
lliure d'elements que puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, 
pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i 
s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de 
comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 
de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista 
ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments 
que s'hagin efectuat. 
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Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre 
la tuberia instal.lada. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones." 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 
 

26. FD FD FD FD ---- SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD7Y - CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de clavegueró, claveguera o col.lector amb tubs de formigó circulars o 
ovoides encadellats, col.locats sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats 
interiorment amb morter de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o 
rajola ceràmica col.locats amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la solera de formigó 
- Col.locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant 
prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de 
tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
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Cada tub ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una 
anella de formigó, de maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un 
rejuntat de morter. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del 
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les 
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
     - En zones amb trànsit rodat >= 100 cm 
     - En zones sense trànsit rodat >= 60 cm 
Amplària de la rasa : 
     - Tubs circulars >= diàmetre nominal + 40 cm 
     - Tubs ovoides >= diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat <= 1 kg/cm2 
Argollat de formigó: 
     - Gruix de l'anella >= 5 cm 
      <= 10 cm 
     - Amplària de l'anella >= 20 cm 
      <= 30 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada 
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas 
contrari cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície 
del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla 
amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 
muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és 
lliure d'elements que puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, 
pedres, eines de treball, etc.). 
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En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i 
s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de 
comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 
de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista 
ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments 
que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre 
la tuberia instal.lada. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones." 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
FDD1 - PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 
S'han considerat els materials següents: 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col.locació de les peces agafades amb morter 
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- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al 
coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la 
tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar 
aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 
conducció. 
Toleràncies d'execució: 
     - Secció interior del pou ± 50 mm 
     - Aplomat total ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 
morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a 
les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme 
i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres 
defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat de les filades ± 2 mm/m 
     - Gruix de l'arrebossat i el lliscat ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un 
esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat <= 1,8 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
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PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col.locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies 
que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de fondària amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Subministrament i col.locació d'elements complementaris de pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 
- Col.locació del bastiment amb morter 
- Col.locació de la tapa 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col.locació dels graons amb morter 
En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col.locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 
- Col.locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col.locat 
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BASTIMENT I TAPA: 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de 
morter. L'anella no ha de provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de 
sortir lateralment de les parets del pou. 
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou 
anivellades prèviament amb morter. 
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. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
     - Ajust lateral entre bastiment i tapa ± 4 mm 
     - Nivell entre tapa i paviment ± 5 mm 
 
GRAÓ: 
El graó col.locat ha de quedar anivellat i paral.lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats 
amb morter. 
Els graons s'han d'anar col.locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó 25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Horitzontalitat ± 1 mm 
     - Paral.lelisme amb la paret ± 5 mm 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col.locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les 
condicions exigides pel material. 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d'instal.lar connectors si no es col.loquen els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col.locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme 
d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal.lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

27. FD FD FD FD ---- SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDEG - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- 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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
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. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la solera ± 20 mm 
     - Aplomat de les parets ± 5 mm 
     - Dimensions interiors ± 1% dimensió nominal 
     - Gruix de la paret ± 1% gruix nominal 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada 
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

28. FD FD FD FD ---- SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
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REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

29. FD FD FD FD ---- SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- 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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
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El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la solera ± 20 mm 
     - Aplomat de les parets ± 5 mm 
     - Dimensions interiors ± 1% dimensió nominal 
     - Gruix de la paret ± 1% gruix nominal 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada 
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS 
DE SERVEIS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
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 del pericó 
anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
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. 
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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 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

30. FF FF FF FF ---- TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
FFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a 
pressió. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 45°C 
- Polietilè de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una 
temperatura de servei fins a 45°C 
- Polietilè de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-
se indiferentment al llarg del seu recorregut, trams lineals, equilibrats o amb 
predomini d'accessoris (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locat superficialment 
- Col.locat al fons de la rasa per enterrar 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Instal.lacions amb grau de dificultat mitjà: 
- Replanteig de la conducció 
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 
Instal.lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat: 
- Comprovació i preparació del pla de suport 
- Col.locació dels tubs en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 
En les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, no s'inclou la 
col.locació dels accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris, per tant, la seva 
col.locació es considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament 
per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris 
que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus 
d'unió definit per a la canalització. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les 
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que 
transportin fluids a alta temperatura. 
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
┌──────────────────────────────────────────────────

───────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 

│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────

───────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 

└──────────────────────────────────────────────────
───────┘ 

 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
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Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral.lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 
mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
Distància entre suports: 
┌──────────────────────────────────────────────────

─────────────────┐ 
│      │   Polietilè densitat alta   │   Polietilè densitat baixa   │ 
│──────│─────────────────────────────│─────────────

─────────────────│ 
│  DN  │     Trams    │    Trams     │     Trams    │    Trams      │ 

│ (mm) │   verticals  │ horitzontals │   verticals  │ horitzontals  
│ 

│      │      (mm)    │     (mm)     │      (mm)    │     (mm)      │ 
│──────│──────────────│──────────────│─────────────

─│───────────────│ 
│  10  │      200     │     150      │       -      │      -        │ 
│  16  │       -      │      -       │      310     │     240       │ 

│  20  │      400     │     300      │      390     │     300       │ 
│  25  │      500     │     375      │      490     │     375       │ 
│  32  │      640     │     480      │      630     │     480       │ 
│  40  │      800     │     600      │      730     │     570       │ 
│  50  │     1000     │     750      │      820     │     630       │ 
│  63  │     1260     │     945      │      910     │     700       │ 
│  75  │     1500     │    1125      │       -      │      -        │ 
│  90  │     1800     │    1350      │       -      │      -        │ 
│ 110  │     2200     │    1650      │       -      │      -        │ 
│ 125  │     2500     │    1875      │       -      │      -        │ 
│ 140  │     2800     │    2100      │       -      │      -        │ 
│ 160  │     3200     │    2400      │       -      │      -        │ 
│ 180  │     3600     │    2700      │       -      │      -        │ 
│ 200  │     4000     │    3000      │       -      │      -        │ 
│ 225  │     4500     │    3375      │       -      │      -        │ 
│ 250  │     5000     │    3750      │       -      │      -        │ 
│ 315  │     6300     │    4725      │       -      │      -        │ 
│ 400  │     8000     │    6000      │       -      │      -        │ 

└──────────────────────────────────────────────────
─────────────────┘ 

 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col.locades 
superficialment, s'han d'instal.lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, 
canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
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COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
El tub s'ha de col.locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de 
riu, de gruix >= 5 cm. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert >= 60 cm de terra 
ben piconada per tongades de 20 cm, si no hi ha de passar trànsit rodat i >= 80 
cm en cas contrari. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb 
cura. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
L'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel 
fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha 
d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i 
l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua 
per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas 
contrari cal avisar la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es 
pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels 
tubs. 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba 
o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 
de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
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Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments 
que s'hagin efectuat. 
En les instal.lacions en les que a la P.O. s'especifica el grau de dificultat com a 
mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col.locar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 

FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
FHM1 - COLUMNES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o 
troncocónica, ancorades amb un dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal.lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, 
femelles i contrafemelles. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la 
recomenada per la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, 
cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat ± 10 mm/3 m 
     - Posició ± 50 mm 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva 
fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada 
del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 
vermells durant la nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
 
FK - INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
FK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
FK21 - REGULADORS DE PRESSIÓ 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Reguladors de pressió muntats entre tubs. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Amb connexions roscades 
- Amb connexions embridades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal.lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia 
subministradora, en lloc accesible, ventilat, i evitant el seu deteriorament. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
La seva col.locació ha de ser vertical o horitzontal. 
Ha d'estar feta la prova d'instal.lació. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Posició ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
 
REGULADORS ROSCATS: 
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat. 
 
 
REGULADORS EMBRIDATS: 
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales." 
* UNE 60-670-93 "Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales." 
"Reglamento General de Servicio Público de Gases Combustibles." 
 
 

FK - INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
FKGG - REGULADORS DE PRESSIÓ 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Reguladors de pressió muntats entre tubs. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Amb connexions roscades 
- Amb connexions embridades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal.lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia 
subministradora, en lloc accesible, ventilat, i evitant el seu deteriorament. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
La seva col.locació ha de ser vertical o horitzontal. 
Ha d'estar feta la prova d'instal.lació. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Posició ± 50 mm 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
 
REGULADORS ROSCATS: 
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat. 
 
REGULADORS EMBRIDATS: 
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales." 
* UNE 60-670-93 "Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales." 
"Reglamento General de Servicio Público de Gases Combustibles." 
 
 

31. FQ FQ FQ FQ ---- MOBILIARI URBÀ MOBILIARI URBÀ MOBILIARI URBÀ MOBILIARI URBÀ 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col.locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres 
defectes visibles. 
Alçària de la paperera 80 cm 
Ancoratge del braç de suport >= 15 cm 
Dimensions dels daus >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària ± 20 mm 
     - Verticalitat ± 10 mm 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 
40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
FR - JARDINERIA 
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
FR4S - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES VIVACES DE FULLA PERSISTENT 
II 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Subministrament de plantes vivaces dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De fulla caduca 
- De fulla persistent 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- En bulbs 
- En safates 
- En llavors 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de 
plantació definitiu en bones condicions 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
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SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre amb un contenidor proporcionat a la seva part 
aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
 
SUBMINISTRAMENT EN BULB: 
El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-
se i germinar per ell mateix. 
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o 
de la seva base o mare, s'ha de conservar de manera que no comenci 
l'arrelament i la germinació i, per tant, la seva despesa de reserves alimentàries, 
abans de ser plantat. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no 
es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat 
per la D.F. S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la 
amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora 
s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar 
inmediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la D.F. 
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la 
zona a cubrir i s'han de posar el mateix dia. 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les 
existències. 
 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions 
d'humitat adequades. 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 
manipulació. S'ha de col.locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les 
existències. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, EN SAFATES, EN BULB O AMB 
L'ARREL NUA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS: 
kg mesurats segons les especificacions de la D.T. 
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SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FR - JARDINERIA 
FR6 - PLANTACIÓ 
FR64 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA PERSITENT 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie 
vegetal 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar 
en posició natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal 
ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la 
situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de 
estar protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig (de la posició de l'exemplar) ± 10 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 



  Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F. 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la 
major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
     - Amplària 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
     - Fondària 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal 
d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col.locar una capa de terra adobada de 
20 cm de gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, 
compactades amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop 
compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques 
danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran 
que el forat de plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho 
preferentment a primera hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges 
quantioses o amb temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha 
de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de 
plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no 
embassar el fons del forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de 
col.locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no 
embassar el fons del forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col.locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé 
l'estructura interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal 
suficient per mollar les arrels dins del pa de terra. 
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Quan és protegit amb malla metàl.lica i guix, una vegada dins del forat de 
plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl.lica amb cura, 
retirant tots aquests materials. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 08B/1993 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació 
del material vegetal. Treballs de plantació". 
 
 
FR - JARDINERIA 
FRB - ROCALLES I ESCALES 
FRB3 - FORMACIÓ DE ROCALLES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de rocalles amb pedra natural i amb mitjans manuals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Trasllat de les pedres fins al punt de col.locació 
- Col.locació de les pedres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La rocalla ha de tenir la proporció i grandària de roques i els espais de terra 
indicats a la D.T. 
El conjunt acabat ha de ser estable. 
Les roques s'han de col.locar lleugerament inclinades en contra del pendent, com 
si sorgissin mig tombades de terra. 
Han de quedar cobertes de forma natural, aproximadament en la meitat de la 
seva alçària. 
Les roques que tinguin línies d'estratificació, han de restar amb aquestes 
horitzontals, mai verticals. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació de terres i elements correctors del terreny s'ha de fer abans o a la 
vegada que la formació de la rocalla. 
L'execució de la rocalla s'ha de fer per trams horitzontals, col.locant i assentant 
pedra a pedra, començant per les parts més baixes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

32. FR FR FR FR ---- JARDINERIA JARDINERIA JARDINERIA JARDINERIA 
FRRY - FORMACIÓ DE ROCALLES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de rocalles amb pedra natural i amb mitjans manuals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Trasllat de les pedres fins al punt de col.locació 
- Col.locació de les pedres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La rocalla ha de tenir la proporció i grandària de roques i els espais de terra 
indicats a la D.T. 
El conjunt acabat ha de ser estable. 
Les roques s'han de col.locar lleugerament inclinades en contra del pendent, com 
si sorgissin mig tombades de terra. 
Han de quedar cobertes de forma natural, aproximadament en la meitat de la 
seva alçària. 
Les roques que tinguin línies d'estratificació, han de restar amb aquestes 
horitzontals, mai verticals. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació de terres i elements correctors del terreny s'ha de fer abans o a la 
vegada que la formació de la rocalla. 
L'execució de la rocalla s'ha de fer per trams horitzontals, col.locant i assentant 
pedra a pedra, començant per les parts més baixes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FXG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de 
diàmetre, o combinacions de tubs de formigó i PVC, col.locats en una rasa i 
recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes < 25% 
Contingut en matèria orgànica (NLT-118) Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
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El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, 
PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a 
terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base 
de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl.lica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl.lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per 
tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les 
condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en 
condicions d'ús. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, 
perns i femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (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 D.F. 
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. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions 
de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GG1 - CAIXES I ARMARIS 
GG1N - CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Centralització de comptadors per a un màxim de 20 unitats monofàsiques i 4 
trifàsiques i un rellotge, muntada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i nivellació 
- Connexionat dels borns 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La centralització ha de quedar col.locada superficialment i fixada sòlidament al 
parament. 
Les tapes s'han de fixar als cossos amb cargols precintables, la manipulació dels 
quals s'ha de fer amb eines. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
La centralització ha de quedar instal.lada dins d'un local exclusiu, de fàcil i lliure 
accés. 
Cada comptador ha de tenir un rètol indicatiu de l'abonat a qui pertanyi. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
La distància dels comptadors a terra serà de 50 cm com a mínim i 180 cm com a 
màxim. 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 

GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GG2 - TUBS I CANALS 
GG22 - TUBS FLEXIBLES DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible corrugat de PVC de fins a 130 mm de diàmetre nominal, amb grau de 
resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i col.locació. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 la canalització i la capa de protecció >= 10 cm 
Fondària de les rases >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons 10 cm 
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Toleràncies d'execució: 
     - Penetració del tub dins dels pericons ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts a connectar. 
La instal.lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 
definitives en la resta de muntatges. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
GG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I 
H07V-U 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure de designació UNE H07V-R o H07V-K, unipolar de fins a 95 
mm2 de secció, i col.locat en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els 
mecanismes. 
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. 
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En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm 
Distància entre fixacions: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│   Aïllament   │  Distància (cm)  │ 

│───────────────│──────────────────│ 
│     H0V-R     │     <= 40        │ 
│     H0V-U     │     <= 40        │ 
│     H0V-K     │     <= 75        │ 

└──────────────────────────────────┘ 
 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 
cable en mm. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., 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 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
GG3X - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I 
H07V-U 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure de designació UNE H07V-R o H07V-K, unipolar de fins a 95 
mm2 de secció, i col.locat en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els 
mecanismes. 
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. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm 
Distància entre fixacions: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│   Aïllament   │  Distància (cm)  │ 

│───────────────│──────────────────│ 
│     H0V-R     │     <= 40        │ 
│     H0V-U     │     <= 40        │ 
│     H0V-K     │     <= 75        │ 

└──────────────────────────────────┘ 
 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 
cable en mm. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes .........................................± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., 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 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
GG3Y - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I H07V-U 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure de designació UNE H07V-R o H07V-K, unipolar de fins a 95 
mm2 de secció, i col.locat en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els 
mecanismes. 
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. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
Penetració del conductor dins de les caixes ..........................................>= 10 cm 
Distància entre fixacions: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│   Aïllament   │  Distància (cm)  │ 

│───────────────│──────────────────│ 
│     H0V-R     │     <= 40        │ 
│     H0V-U     │     <= 40        │ 
│     H0V-K     │     <= 75        │ 

└──────────────────────────────────┘ 
 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 
cable en mm. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
GG3Z - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I 
H07V-U 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure de designació UNE H07V-R o H07V-K, unipolar de fins a 95 
mm2 de secció, i col.locat en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els 
mecanismes. 
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. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm 
Distància entre fixacions: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│   Aïllament   │  Distància (cm)  │ 

│───────────────│──────────────────│ 
│     H0V-R     │     <= 40        │ 
│     H0V-U     │     <= 40        │ 
│     H0V-K     │     <= 75        │ 

└──────────────────────────────────┘ 
 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 
cable en mm. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
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L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., 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 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 

GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GG5 - APARELLS DE MESURA 
GG51 - COMPTADORS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Individual 
- Concentrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari 
mitjançant visos. 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i 
durable. 
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que 
impedeixin la seva manipulació. 
En cas de col.locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a 
una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm. 
En cas de col.locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a 
una alçària mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm. 
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a la D.T. tan pel que 
fa referència a l'esquema com al lay-out. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 
quadres elèctrics. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 

GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GGXX - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I 
H07V-U 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure de designació UNE H07V-R o H07V-K, unipolar de fins a 95 
mm2 de secció, i col.locat en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els 
mecanismes. 
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. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm 
Distància entre fixacions: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│   Aïllament   │  Distància (cm)  │ 

│───────────────│──────────────────│ 
│     H0V-R     │     <= 40        │ 
│     H0V-U     │     <= 40        │ 
│     H0V-K     │     <= 75        │ 

└──────────────────────────────────┘ 
 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 
cable en mm. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., 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 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 

GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GGY2 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I 
H07V-U 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure de designació UNE H07V-R o H07V-K, unipolar de fins a 95 
mm2 de secció, i col.locat en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els 
mecanismes. 
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. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm 
Distància entre fixacions: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│   Aïllament   │  Distància (cm)  │ 

│───────────────│──────────────────│ 
│     H0V-R     │     <= 40        │ 
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│     H0V-U     │     <= 40        │ 
│     H0V-K     │     <= 75        │ 

└──────────────────────────────────┘ 
 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 
cable en mm. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., 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 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GGYZ - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I 
H07V-U 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure de designació UNE H07V-R o H07V-K, unipolar de fins a 95 
mm2 de secció, i col.locat en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els 
mecanismes. 
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. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
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El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm 
Distància entre fixacions: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│   Aïllament   │  Distància (cm)  │ 

│───────────────│──────────────────│ 
│     H0V-R     │     <= 40        │ 
│     H0V-U     │     <= 40        │ 
│     H0V-K     │     <= 75        │ 

└──────────────────────────────────┘ 
 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 
cable en mm. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., 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 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GGZ1 - COMPTADORS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Individual 
- Concentrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari 
mitjançant visos. 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i 
durable. 
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que 
impedeixin la seva manipulació. 
En cas de col.locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a 
una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm. 
En cas de col.locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a 
una alçària mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm. 
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a la D.T. tan pel que 
fa referència a l'esquema com al lay-out. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 
quadres elèctrics. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
GH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
GHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
GHN1 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES 
D'INCANDESCÈNCIA 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plàstic, del 
tipus 1 o 2, obert o tancat, per a làmpada d'incandescència de fins a 500 W, 
acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 20-447-86 (2-3) "Luminarias de alumbrado público." 
* UNE 20-447-86 (2-4) "Luminarias portátiles de uso general." 
 
GH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
GHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
GHNZ - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES 
D'INCANDESCÈNCIA 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plàstic, del 
tipus 1 o 2, obert o tancat, per a làmpada d'incandescència de fins a 500 W, 
acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 20-447-86 (2-3) "Luminarias de alumbrado público." 
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* UNE 20-447-86 (2-4) "Luminarias portátiles de uso general." 
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