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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

ANTECEDENTS

La zona objecte d’aquest projecte basic i d’execució compren diferents sectors de l’avinguda 
Mediterrània.  Els  sectors  que  comprenen  els  interblocs   formats  per  les  edificacions 
d’habitatges tipus Estrella. Que formen uns espais verd que donen accés a les edificacions, 
els quals per la mateixa topografia del espai ha creat una situació d’accés sense estar resolt,  
des de la seva creació, la supressió de barreres arquitectòniques, problema que es repeteix al 
llarg de tota l’avinguda. 

Aquesta  situació  amb  el  pas  del  temps  s’ha  anat  resolent  en  petites  actuacions,  però 
actualment queden les de més entitat, i que necessiten una intervenció més complicada i  
global.

Són actuacions en dos sectors diferenciats, que alhora que es resolt el problema de supressió 
de barreres arquitectòniques s’aprofita per actualitzar tota la zona, pel que fa als diferents 
element que la conformen, com poden ser la modificació de pavimentació, que a causa del 
pas  del  temps  esta  molt  degradat,  renovació  del  mobiliari  urbà  i  l’enjardinament,  però 
sobretot la facilitació d’accés als habitatges pels ciutadans de mobilitat reduïda

Així com l’actuació en supressió de barreres arquitectòniques pel que fa al espai urbà com el  
que dona accés el habitatges, en compliment de la normativa l’ordre 135/1995 i a l’annex 2 
de  l’ordre  15/7/87,  sobre  la  promoció  de  d’accessibilitat  i  supressió  de  barreres 
arquitectòniques

Tot   això  conjuntament  amb l’adequació  dels  diferents  element  de  la  zona,  aconseguint 
l’actualització i la modernització dels espais.
 
També es vol  tenir en aquesta actuació, cura en poder solucionar problemes de recollida 
d’aigües  pluvials,  ja  que  al  trobar-se  en  la  zona  més  baixa  de  la  població  en  moments 
puntuals recull part de les aigües pluvials que es concentra en aquesta zona

ESTAT ACTUAL.

La zona d’estudi esta  situada al sud de la població, una zona compresa en la seva totalitat  
per diferents blocs d’habitatges, que cadascuna per la seva tipologia i orografia de l’espai 
donen a problemàtiques diferents.

Es una zona on les edificacions d’habitatges són les nomenades d’estrella, aquesta tipologia 
crea uns espais d’interbloc,  necessiti d’una intervenció integral per cobrir les necessitats de 
la zona, degut al deteriorament per diverses raons que justifiquen una actuació global, pel 
que fa sobretot a accessos i solucionar problemes de clavegueram i recollida d’aigües pluvials

SOLUCIÓ PROPOSADA.

Tal com hem descrit anteriorment l’espai d’intervenció es troba en un dels extrems de la 
població,  els més al sud de la mateixa. Com també hem parlat anteriorment per la seva 
tipologia i topografia, formant  aquest espais  anomenats interblocs, on la població pot gaudir, 
i sobretot la més petita, d’uns espais oberts però alhora  controlables, allunyats de la via 
rodada,   enjardinats,  conjuntament  amb  els  espais  verds  privats,  limitats  per  aquestes 
tanques que els limiten, con podem veure, es repeteixen en tota la població, on als veïns hi  
puden  accedir  directament  i  gaudir  dels  mateixos,  quedant  preservats  i  protegint  alhora 
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aquests edificis, que en la seva majoria tenen habitatges en la planta baixa i fent d’aquesta 
manera  una barrera sònica i  visual pels mateixos.

Per tant la intervenció es centrarà majoritàriament en aquest espai de interbloc creant una 
zona  de  joc  infantils,  renovació  del  mobiliari  urbà  ,  una  remodelació  de  les  parts 
pavimentades, de la actualització d’aquestes tanques que limiten l’espai privat.

Pel que fa als habitatges, es projecta els accessos sense impediments urbanístics, ni barreres 
arquitectòniques que permetin al veïns de la zona accedir als seus habitatges i tots els espais 
de la zona.

Una  intervenció  important  en  quest  espai  és  l’adequació  a  la  nova  normativa  de  les 
lluminàries baixes de voreres i  interblocs, que tampoc s’adeqüen als requeriments tècnics 
actuals.

Forma part de l’actuació doncs, tota la obra civil derivada del projecte, la remodelació prèvies 
d’instal·lacions (llum, aigua, reg) ,condicionament dels espais verds,  l’adequació interior dels 
jardins i  les seves infraestructures,  lluminàries,  i  un estudi acorat del  mobiliari  urbà, jocs 
infantils i sobretot les tanques que delimiten aquest espai  verd tant important per preservar 
l’espai privat dels habitatges.

COMPOSICIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMA

Superfície  total   de  l’actuació  aproximada  és  de  2.116,95  m2,  repartits  en  les  diverses 
actuacions  descrites en les següents tasques:

Enderroc:

Demolició  d’elements  que  formen  els  paviments  existents  de  les  voreres,  (  vorades, 
paviments de panot, i les seves bases.

Demolició dels daus de fonamentació dels fanals existents,   sabates de murs de formigó, 
soleres, graonats de les escales existents. Enretirada d’elements de mobiliari urbà, i elements 
metàl·lics (baranes).

Es realitzaran per mitjans mecànics,  manuals o mixtes segons el  cas,  amb càrrega sobre 
camió i  transport  a l’abocador o a magatzem municipal  (aquells elements  que es puguin 
reutilitzar)

Moviments de terres

Excavació d’un mínim de 15 cm. de terra vegetal.
Excavació o terraplenat per formació de perfils definitius del projecte.
Excavació de rases per a la detecció de serveis i escomeses existents.
Aprofitament de les terres de l’obra per reblert i transport a l’abocador de la resta no apta per 
reblert.
Aportació de terra adequada per a la formació de les rasants definitives.

Sanejament

Xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i drenatges, juntes mecàniques amb  goma, col·locada 
sobre una base de 15 cm de formigó H-100 i formigonat de tot el tub fins a 20 cm per sobre 
de la clau, i 50 cm, a tots aquells punts en la que l’alçada de la clau a la rasant sigui inferior a  
un metre.

Col·locació d’embornals, d’obra o prefabricats d’uns 80 cm de fons, amb reixa i marc de fosa 
dúctil de dimensions 300 x 500 mm. El marc (conjunt) anirà collat a un pericó de 60 x 80 cm 
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de maó calat de 15 cm sobre una solera de formigó de 10 cm. L’interior anirà revocat amb 
acabat lliscat i els cantells arrodonits.

Els  d’embornals  i  drenatges es  connectaran directament  als  pous  de  la  nova  xarxa,  que 
connectarà a la xarxa existent.
S’hauran de restituir els pous i pericons existents afectats pel canvi de cota de les rasants.

Paviments

Es farà una reparació del panot existent, amb reposició de noves peces com les existents i/o 
ajust de les existents, a aquells llocs que ho requereixin, sobre tot en els enllaços amb els 
paviments existents. El panot, serà col·locat a l’estesa amb sorra-ciment amb 200 Jg/m3 de 
ciment Pòrland elaborada a l’obra amb formigonera i beurada de ciment .

Enllumenat

Les columnes d’interbloc seran de tipus Nikolson de bàcul de 4 m d’alçària i il·luminaria de 
globus tipus Carandini SM 500/R codi 230231/10823 amb VSAP 100 w. La línia, posta a terra i 
daus de formigó serà tota nova.

Mobiliari Urbà

S’instal·laran Banc tipus Planxa 200 cm B002 de Entorn Urbà o similar. Les papereres seran 
trabucables de diàmetre 40 cm tipus paperera tipus PA679 de fundicion ductil Benito.
Parc infantil de 1/12 anys 

Jardineria

L’enjardinament constarà en la formació dels escocells, la plantació de grups d’arbustos de 
mitja alçada i tonalitats diferents, adequats a la corresponent orientació i plantes tapitzants 
amb escorça de pi. El reg de tot el conjunt serà a base de goters integrats autocompensats de 
la marca  Tech line, previstos amb sistema de programació Unik de Rain Byrd.

Plantació d’arbres 18-20, a arrel nua, i sense escapçar. Inclou millora de terres a base de 
substrat format a parts iguals per sorra de riu rentada i matèria orgànica compostada, a raó 
de 0,5 m3 per arbre i tutoratge mitjançant tutor de rodó de fusta tractada.

Sistema de reg a base de: arqueta de reg, amb programador senzill de funcionament a piles, 
1 sector, vàlvula de tancament i regulador de pressió, tuberies i accessoris, i doble anella de 
goters  integrats  autocompensats  per  arbre,  a  raó  de  3  goters  pel  ml  i  amb  anelles  de 
diàmetre 1m. Inclou obertura i tancament de rases i obra civil si fos necessària.

Escomesa de reg amb comptador, a càrrec de la companyia subministradora de l'aigua al 
municipi.

GESTIÓ DE RESIDUS

D’acord  amb  el  que  disposa  el  Decret  89/2010  regulador  dels  residus  d’enderroc  i 
construcció:
S’adjunta fitxa normalitzada
Productor de residus:
El promotor de l’obra:  Ajuntament de Badia del Vallès.

Posseïdor de residus:
El constructor de l’obra.

Gestor dels residus/Instal·lació de tractament:
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Tant la runa obtinguda durant l’obra, com les terres sobrants seran transvasades a l’abocador 
més proper autoritzat.

Tipologia dels residus:
Enderroc i moviment de terres: 2.116,95 m2 x0,1 = 211,69 equivalents a 250 Tones.

Selecció de residus:
A la pròpia obra.

CODI TÈCNIC

En compliment  de l’article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación”, i també del  compliment del 
apartat  1.3.  de l’annex del  Codi  Tècnic de l’Edificació,  es fa  cosntar que el  projecte s’ha 
observat les normes sobre la construcció vigent.

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT

GENERAL

 Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refòs  de  la  Llei 
d’Urbanisme

(DOGC núm. 5686 de 05/08/2010)

 Llei 2/2002 d’Urbanisme
(DOGC núm. 3600 de 21/03/2002)

 Llei 10/2004 de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, per al foment 
de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local.

  (DOGC núm. 4291 de 30/12/2004)

 Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.

(DOGC 02/12/2003)

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91

(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

VIALITAT

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.
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(BOE núm. 297 de 12/12/2003)

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)

 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE núm. 28 de 2/02/2000)

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial”
(BOE 17/09/1990)

 UNE-EN-124 1995.  Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, 
control de calidad.

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras”
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).

Posteriors modificacions:

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.

       Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.

Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació pasa a denominar-se PG-4)

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.

Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles 
del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.

Ordre  Ministerial  FOM/475/2002,  de  13  de  febrer, per  la  que  s’actualitzen 
determinats  articles  del  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  Obres  de 
Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments 
(BOE, de l’11 de juliol).

Ordre Circular 8/01.

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms 
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i paviments.  

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 
de Barcelona.

(BOP núm. 122 de 22/05/1991)

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques  que  han  de  complir  les  proteccions  a  instal·lar  entre  les  xarxes  dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 
de Barcelona.

(BOP núm. 122 de 22/05/1991)

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 
públic hidràulic.
(BOE 6/6/2003)

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua i el consumo humano 
(BOE 21/02/2003)

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
de abastecimiento de agua

(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
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 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a 
l’àmbit metropolità

Hidrants d’incendi

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91

(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)

 Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: 
Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios”

(BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 )

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios”

(BOE núm. 298 de 14/12/1993)

XARXES DE SANEJAMENT

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)

 Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE núm. 312 de 20/12/1995)

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)

Àmbit municipal o supramunicipal:

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. 
(Àrea metropolitana de Barcelona)

(BOPB núm. 128, de 29/05/1997)

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials 

(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999)

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT

 Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs
(BOE 7/10/1998)

 Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles”
(BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84)

Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 
21/05/1975)

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos. 
Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos”.
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(BOE núm. 267 de 8/11/1983)

Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que 
afectan a sus Instrucción Técnica Complementaria (ITC)

 Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1 

(BOE núm. 68 de 21/03/1994)

 Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2

(BOE 11/06/1998)

 Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de 
gases licuados del petróleo”

(BOE núm. 243 de 9/10/92)

 Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del 
petróleo en depósito fijo”

(BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986)

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

Sector elèctric

 Llei 54/1997 del Sector elèctric

 Real  Decret  1955/2000,  pel  que  es  regulen  les  activitats  de  transport,  distribució 
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric.
(DOGC 18/12/2001)

Alta Tensió

 Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969

Baixa Tensió

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular:

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

Centres de Transformació

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83)
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 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, 
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación”
(BOE núm. 183 de 01/08/1984)

 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE núm. 152 de 26/06/1984)

 Especificacions tècniques de companyies subministradores

Enllumenat públic

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE núm. 224 18/09/2002)

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

XARXES DE TELECOMUNICACIONS

 Especificacions tècniques de les Companyies:

 NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 
Industriales”.

 NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 
industriales”.

 Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976

 Plec de Condicions de LOCALRET

PRESSUPOST

El pressupost de contracta general de l’obra és de 345.000,00 €uros (Tres cents quaranta 
cinc mil €uros) inclòs el 13% de benefici industrial, el 6% de despeses generals i e 21% d’IVA.

Per tant el pressupost de contracta global serà el següent:

TOTAL PEM 239.599,96 €
Benefici industrial 13% 31.148,00 €
Despeses generals 6% 14.376,00 €
Subtotal 285.123,96 €
IVA 21% 59.876,04 €

TOTAL 345.000,00 €

PROGRAMA DE TEMPS I COSTOS.
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Per a la realització de les obres s’estableix una durada de vuit mesos.

a Badia del Vallès, octubre 2014, document signat electrònicament.

Marta Vicens i Núñez
Coordinadora d'Urbanisme i Medi Ambient
Arquitecta
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ FACULTATIVESI ECONÒMIQUES 
2                                                                                                      

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ FACULTATIVESI ECONÒMIQUES
 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General
 
Article 1.  El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les 
obres  fixant ne  els  nivells  tècnics  i  de  qualitat  exigibles  i  precisen  les  intervencions  que 
corresponen,  segons  el  contracte  i  d'acord  amb  la  legislació  aplicable,  al  Promotor  o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a 
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l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.
 
Documentació del Contracte d'Obra
 
Article 2.  Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel 
que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació Annexe (memòria, plànols,
medicions i pressupost).
 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen als documents 
annexes com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada 
document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota 
preval sobre la mida a escala.
 

Capítol I: Condicions Facultatives

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques

L'Arquitecte Director
Article 3.  Correspon a l'Arquitecte Director:
 
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per  
tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries 
que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció 
amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i  assessorar el promotor en 
l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic
Article 4.  Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de 
les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b)  Planificar, a la vista del  projecte arquitectònic,  del contracte i  de la normativa tècnica 
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint la juntament amb 
l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut 
en el treball, controlant ne la seva correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i 
amb les regles de bona construcció.
f)  Elaborar  un  programa  de  control  de  qualitat  i  fer  o  disposar  les  proves  i  assaigs  de 
materials,  instal.lacions  i  altres  unitats  d'obra  segons  les  freqüències  de  mostreig 
programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin 
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i  la normativa 
tècnica aplicable.  Dels  resultats  n'informarà puntualment  al  Constructor,  donant li,  en tot 
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cas,les  ordres  oportunes;si  la  contingència  no  es  resolgués  s'adoptaran les  mesures  que 
calguin donant ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a 
les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
 
El Constructor
Article 5.  Correspon al Constructor:
 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b)  Elaborar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  treball  en  el  qual  s'analitzin,  estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció 
del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c)  Subscriure  amb l'Arquitecte i  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  l'acte de replanteig  de 
l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 
dels subcontractistes.
e)  Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i  cadascun  dels  materials  i  elements  constructius  que 
s'utilitzen,  comprovant ne  els  preparats  en  obra  i  rebutjant,  per  iniciativa  pròpia  o  per 
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no 
comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que 
s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris 
per l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
 
Verificació dels documents annexes
Article  6.  Abans  de  començar  les  obres,  el  Constructor  consignarà  per  escrit  que  la 
documentació  aportada  li  resulta  suficient  per  a  la  comprensió  de  la  totalitat  de  l'obra 
contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents.
 
Pla de Seguretat i Salut
Article 7.  El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat 
i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans 
de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa 
en cas de no ser necessària la designació de coordinador.
 
Serà  obligatòria  la  designació,  per  part  del  promotor,  d'un  coordinador  en  matèria  de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una 
empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides 
preventives  fixades  en  el  pla  de  seguretat  i  salut,  relatiu  a  les  obligacions  que  els  hi 
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. 
Els contractistes i  subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
 
Oficina a l'obra
Article 8.  El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
  El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en
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el seu cas, redacti l'Arquitecte.
  La Llicència d'obres.
  El Llibre d'Ordres i Assistències.
  El Pla de Seguretat i Salut.
  La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
 
Disposarà a més el  Constructor  una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
 
El  Llibre  d'Incidències,  que  haurà  de  restar  sempre  a  l'obra,  es  trobarà  en  poder  del 
coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació 
de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.
 
Representació del Contractista
Article 9.  El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions 
particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior 
o grau mig, segons els casos.
El  Plec  de  Condicions  particulars  determinarà  el  personal  facultatiu  o  especialista  que el 
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part 
del  personal  segons  la  naturalesa  dels  treballs,  facultarà  l'Arquitecte  per  ordenar  la 
paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.
 
Presència del Constructor en l'obra
Article 10.  El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 
present  durant  la  jornada  legal  de  treball  i  acompanyarà  l'Arquitecte  o  l'Aparellador  o 
Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant los les dades que 
calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.
 
Treballs no estipulats expressament
Article 11.  Es obligació de la contracta executar tot el que sigui  necessari per a la bona 
construcció  i  aspecte  de les  obres,  encara que no  es  trobi  expressament  determinat  als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada 
unitat d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en 
més d'un 10 per 100.
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 12.  Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions 
o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos 
o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el  
Constructor,  haurà  de  dirigir la,  dins  precisament  del  termini  de  tres  dies,  a  aquell  que 
l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités.
 
Article  13.  El  Constructor  podrà  requerir  de  l'Arquitecte  o  de  l'Aparellador  o  Arquitecte 
Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per 
a la correcta interpretació i execució del projecte.
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Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14.  Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar les, a través de l'Arquitecte, 
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents.  Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar 
la  seva  responsabilitat,  si  ho  estima  oportú,  mitjançant  exposició  raonada  dirigida  a 
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas 
serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Article  15.  El  Constructor  no  podrà  recusar  als  Arquitectes,  Aparelladors,  o  personal 
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es 
designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent,  però sense que per això no es puguin interrompre ni  perturbar la marxa dels 
treballs.
 
Faltes del personal
Article  16.  L'Arquitecte,  en  el  cas  de  desobediència  a  les  seves  instruccions,  manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
requerir  el  Contractista  perquè aparti  de l'obra als  dependents o operaris  causants de la 
pertorbació.
 
Article 17.  El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans  
auxiliars
 
Camins i accessos
Article 18.  El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el 
seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
 
Replanteig
Article 19.  El Constructor iniciarà les obres replantejant les en el terreny i assenyalant ne les 
referències  principals  que mantindrà  com a  base  d'ulteriors  replanteigs  parcials.  Aquests 
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una 
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un 
plànol  que  haurà  de  ser  aprovat  per  l'Arquitecte,  i  serà  responsabilitat  del  Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit.
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs
Article 20.  El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars,  desenvolupant les  en  la  forma  necessària  perquè  dins  dels  períodes  parcials 
assenyalats  en  el  Plec  esmentat  quedin  executats  els  treballs  corresponents  i,  en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament  i  per  escrit,  el  Contractista  haurà  de  donar  compte  a  l'Arquitecte  i  a 
l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic  del  començament  dels  treballs  al  menys  amb tres  dies 
d'anticipació.
 
Ordre dels treballs
Article 21.  En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 
convenient variar.
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Facilitat per a altres Contractistes
Article  22.  D'acord amb el  que requereixi  la Direcció Facultativa,  el  Contractista  General 
haurà  de  donar  totes  les  facilitats  raonables  per  a  la  realització  dels  treballs  que  siguin 
encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de 
les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans 
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major
Article  23.  Quan sigui  necessari  per  motiu  imprevist  o per  qualsevol  accident ampliar  el 
Projecte,  no s'interrompran els  treballs  i  es continuaran segons les instruccions fetes per 
l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 
Direcció  de  les  obres  disposi  per  fer  calçats,  apuntalaments,  enderrocs,  recalçaments  o 
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li  
serà  consignat  en  un  pressupost  addicional  o  abonat  directament,  d'acord  amb  el  que 
s'estipuli.
 
Prórroga per causa de força major
Article 24.  Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest 
no pogués començar les obres, o hagués de suspendre les, o no li fos possible acabar les en 
els  terminis  prefixats,  se li  atorgarà una pròrroga proporcionada per  l'acompliment  de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un 
escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard 
que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que 
per l'esmentada causa sol.licita.
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
Article 25.  El Contractista no podrà excusar se de no haver complert els terminis d'obres 
estipulats, al.legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 
excepció del cas en què havent ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
 
Condicions generals d'execució dels treballs
Article  26.  Tots  els  treballs  s'executaran  amb  estricte  subjecció  al  Projecte,  a  les 
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la 
responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb 
allò especificat a l'article 11.
Durant  l'execució  de  l'obra  es  tindran  en  compte  els  principis  d'acció  preventiva  de 
conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 
Obres ocultes
Article 27.  De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de 
l'edifici,  se  n'aixecaran els  plànols  que  calguin  per  tal  que  quedin  perfectament  definits; 
aquests  documents  s'extendran per  triplicat  i  se  n'entregaran:  un a  l'Arquitecte;  l'altre  a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els 
plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i 
irrecusables per a efectuar les medicions.
 
Treballs defectuosos
Article 28.  El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides 
en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà 
tots i  cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat 
document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució 
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir 
per  la  seva  mala  execució  o  per  la  deficient  qualitat  dels  materials  emprats  o  aparells 
col.locats  sense  que  li  exoneri  de  responsabilitat  el  control  que  és  competència  de 
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l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en 
les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.
 
Com  a  conseqüència  de  l'expresat  anteriorment,  quan  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic 
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells  
col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que 
s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, 
es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.
 
Vicis ocults
Article 29.  Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència 
de  vicis  ocults  de  construcció  en  les  obres  executades,  ordenarà  efectuar  a  qualsevol 
moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris 
per  reconèixer  els  treballs  que  suposi  que  són  defectuosos,  donant  compte  de  la 
circumstància a l'Arquitecte.  Les despeses que ocasionin seran a compte del  Constructor, 
sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència
Article 30.  El Constructor té llibertat de proveir se dels materials i aparells de totes classes en 
els  punts  que  ell  cregui  convenient,  excepte  en  els  casos  en  què  el  Plec  Particular  de 
Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament,  i  abans de procedir a la seva utilització i  aplec, el Constructor haurà de 
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que 
hagi  d'emprar  en la  qual  s'hi  especifiquin totes  les  indicacions sobre  marques,  qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun.
 
Presentació de mostres
Article 31.  A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials 
amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.
 
Materials no utilitzables
Article 32.  El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant los ordenadament 
i  en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc.,  que no 
siguin utilitzables en l'obra.
Es  retiraran  de  l'obra  o  es  portarà  a  l'abocador,  quan  així  sigui  establert  en  el  Plec  de 
Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 
tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.
 
Materials i aparells defectuosos
Article 33.  Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca 
de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al 
seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al 
Constructor de substituir los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al 
qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer ho la Propietat carregant ne les despeses a la 
Contracta.
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a 
criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que 
el Constructor prefereixi substituir los per altres en condicions.
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs
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Article 34.  Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i  proves realitzats pel laboratori i,  en 
general,  per  persones  que  no  intervinguin  directament  a  l'obra  seran  per  compte  del 
propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)
 
Neteja de les obres
Article 35.  Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de 
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així  com adoptar les mesures i  executar tots els treballs que calguin perquè 
l'obra ofereixi bon aspecte.
 
Obres sense prescripcions
Article 36.  En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no  
existeixin  prescripcions  consignades  explicitament  en  aquest  Plec  ni  en  la  documentació 
restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 
Direcció  Facultativa  de  les  obres  i,  en  segon  lloc,  a  les  regles  i  pràctiques  de  la  bona 
construcció.
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

 

De les recepcions provisionals

Article 37.  Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció 
provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i  
de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu 
cas,  haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia  en aspectes parcial  o unitats 
especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars 
com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de 
garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de 
final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini 
per a subsanar los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la 
recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar se rescindit el contracte amb pèrdua de 
la fiança.
 
Documentació final d'obra
Article 38.  L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, 
amb  les  especificacions  i  contingut  disposats  per  la  legislació  vigent  i,  si  es  tracta 
d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t.  
del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra
Article 39.  Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o 
del  seu  representant.  S'extendrà  l'oportuna  certificació  per  triplicat  que,  aprovada  per 
l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo 
resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.
 
Termini de garantia
Article 40.  El termini de garantia haurà d'estipular se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos.
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment
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Article  41.  Les despeses de conservació durant el  termini  de garantia comprès entre les 
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Si  l'edifici  fos  ocupat  o  emprat  abans  de  la  recepció  definitiva,  la  vigilància,  neteja  i 
reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o 
per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta.
 
De la recepció definitiva
Article 42.  La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia 
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual  
cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
poguessin afectar li per vicis de construcció.
 
Prórroga del termini de garantia
Article 43.  Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés 
en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte Director marcarà al 
Constructor  els  terminis  i  formes  en  què  s'hauran  de  fer  les  obres  necessàries  i,  si  no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 
Article 44.  En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini  que  es  fixi  en el  Plec  de  Condicions  Particulars,  la  maquinària,  mitjans  auxiliars, 
instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts 
en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en 
els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a 
criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

Capítol II: Condicions Econòmiques

 

Epígraf 1: Principi general

 
Article  45.  Tots  els  que  intervenen  en  el  procés  de  construcció  tenen  dret  a  percebre 
puntualment  les  quantitats  acreditades  per  la  seva  correcta  actuació  d'acord  amb  les 
condicions contractualment establertes.
 
Article  46.  La  propietat,  el  contractista  i,  en  el  seu  cas,  els  tècnics  poden  exigir se 
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de 
pagament.
 

Epígraf 2: Fiances

 
Article 47.  El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, 
segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 
100 del preu total de contracta (art.53).
b)  Mitjançant  retenció  a  les  certificacions  parcials  o  pagaments  a  compte  en  la  mateixa 
proporció.
 
Fiança provisional
Article 48.  En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a 
prendre hi  part  s'especificarà en l'anunci  de l'esmentada subhasta  i  la  seva quantia  serà 
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d'ordinari,  i  exceptuant estipulació distinta en el  Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de 
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec 
de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, 
el  seu  import  serà  del  deu  per  cent  (10  per  100)  de  la  quantitat  per  la  qual  es  faci 
l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir se en qualsevol de les formes especificades 
en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec 
de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui 
comunicada l'adjudicació i  en aquest termini  haurà de presentar l'adjudicatari la carta de 
pagament o rebut que acrediti  la  constitució de la fiança a la qual es refereix el  mateix 
paràgraf.
L'incompliment  d'aquest  requisit  donarà  lloc  a  què  es  declari  nul.la  l'adjudicació,  i 
l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Article  49.  Si  el  Contractista  es negués a fer  pel  seu compte els  treballs  necessaris  per 
ultimar l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte Director, en nom i representació del 
Propietari,  els  ordenarà  executar  a  un  tercer  o,  podrà  realitzar los  directament  per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions 
a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per  
cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.
 
De la seva devolució en general
Article 50.  La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi 
trenta (30) dies
un  cop signada  l'Acta  de  Recepció  Definitiva  de  l'obra.  La  propietat  podrà  exigir  que  el 
Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, 
tals com salaris, subministraments, subcontractes...
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
Article  51.  Si  la  propietat,  amb  la  conformitat  de  l'Arquitecte  Director,  accedis  a  fer 
recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de 
la fiança.
 

Epígraf 3: Dels preus

 
Composició dels preus unitaris
Article 52.  El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els 
costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
 
Es consideran costos directes:
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos,  càrregues i  assegurances socials,  que intervinguin 
directament en l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es 
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
c)  Els  equips  i  sistemes  tècnics  de  seguretat  i  higiene  per  a  la  prevenció  i  protecció 
d'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e)  Les  despeses  d'amortització  i  conservació  de  la  maquinària,  instal.lacions,  sistemes  i 
equips anteriorment citats.
 
Es consideraran costos indirectes:
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Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers,  pavellons  temporals per  a obrers,  laboratoris,  assegurances, etc.,  els  del  personal 
tècnic  i  administratiu  adscrits  exclusivament  a  l'obra  i  els  imprevistos.  Totes  aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
 
Es consideraran despeses generals:
 
Les  despeses  generals  d'empresa,  despeses  financeres,  càrregues  fiscals  i  taxes  de 
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
 
Benefici industrial
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors.
 
Preu d'Execució material 
 
S'anomenarà  Preu  d'Execució  material  el  resultat  obtingut  per  la  suma  dels  anteriors 
conceptes excepte el 
Benefici Industrial.
 
Preu de Contracta
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el  
Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.
 
Preus de contracta. Import de contracta
Article  53.  En  el  cas  que  els  treballs  a  fer  en  un  edifici  o  obra  aliena  qualsevol  es 
contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la 
unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en 
un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.
 
Preus contradictoris
Article 54.  Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte 
decideixi  introduir  unitats  o  canvis  de qualitat  en alguna de les  previstes,  o  quan calgui 
afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista 
abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions 
Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins 
del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent 
en la localitat.
Els  contradictoris  que hi  haguessin  es  referiran sempre als  preus  unitaris  de  la  data del 
contracte.
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Article 55.  Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació 
o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels 
preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució 
de les obres (amb referència a Facultatives).
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus
Article 56.  En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a 
l'aplicació dels preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò 
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previst  en  primer  lloc,  al  Plec  General  de  Condicions  Tècniques,  i  en segon lloc,  al  Plec 
General de Condicions particulars.
 
De la revisió dels preus contractats
Article 57.  Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en 
tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb 
el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost 
de Contracte.
En cas de produir se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 
corresponent d'acord amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint 
el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de la oferta.
 
Emmaguetzament de materials
Article 58.  El  Contractista està obligat a fer els empaquetaments de materials o aparells 
d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els  materials  emmagatzemats,  una  vegada  abonats  pel  Propietari  són,  de  l'exclusiva 
propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.

Epígraf 4: Obres per administració

 
Administració
Article 59.  Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a 
la  seva  realització  les  porti  directament  el  propietari,  sigui  ell  personalment,  sigui  un 
representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
 
Obres per administració directa
Article 60.  Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si  
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte Director, autoritzat 
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de 
l'obra,  adquirint ne els  materials,  contractant ne el  seu transport  a  l'obra i,  en definitiva, 
intervenint  directament  en  totes  les  operacions  precises  perquè  el  personal  i  els  obrers 
contractats  per  ell  puguin  realitzar la;  en  aquestes  obres  el  constructor,  si  hi  fos,  o 
l'encarregat  de  la  seva  realització,  és  un  simple  dependent  del  propietari,  ja  sigui  com 
empleat seu o com autònom contractat per ell,  que és el  que reuneix,  per tant,  la doble 
personalitat de Propietat i Contractista.
 
Obres per administració delegada o indirecta
Article 61.  S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un 
Propietari  i  un Constructor  perquè aquest últim,  per comte d'aquell  i  com a delegat seu,  
realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" 
les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes 
les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant se el Propietari la 
facultat  de poder  ordenar,  bé  per  si  mateix  o  mitjançant  l'Arquitecte Director  en la  seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els  
treballs  han d'emprar se i,  a la fi,  tots els  elements  que cregui  necessaris  per  regular  la 
realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els 
seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, 
en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això 
del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel Constructor.
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Liquidació d'obres per administració
Article  62.  Per  a  la  liquidació  dels  treballs  que  s'executin  per  administració  delegada  o 
indirecta,  regiran  les  normes  que  amb  aquesta  finalitat  s'estableixin  en  les  "Condicions 
particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració  les  presentarà  el  Constructor  al  Propietari,  en  relació  valorada  a  la  qual 
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells 
per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent,  
especificant  el  nombre d'hores treballades en l'obra pels  operaris  de cada ofici  i  la  seva 
categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, 
capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters,  
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin 
les nòmines que es presentin.
c)  Les  factures  originals  dels  transports  de  materials  posats  en  l'obra  o  de  retirada 
d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en 
la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a 
compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual  
hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent 
(15 per 100), entenent se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els 
de seguretat preventius d'accidents,  les despeses generals que originin al  Constructor els 
treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada
Article 63.  Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, 
la  medició  de  l'obra  realitzada,  valorant la  d'acord  amb el  pressupost  aprovat.  Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el 
contrari contractualment.
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
Article 64.  Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada 
es reserva el  Propietari  per a l'adquisició dels  materials  i  aparells,  si  al  Constructor  se li  
autoritza  per  gestionar los  i  adquirir los,  haurà  de  presentar  al  Propietari,  o  en  la  seva 
representació a l'Arquitecte Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, 
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir los.
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Article 65.  Si l'Arquitecte Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar li  el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en 
totes  o  en  alguna  de  les  unitats  d'obra  executades  fossin  notablement  inferiors  als 
rendiments  normals  admesos  generalment  per  a  unitats  d'obra  iguals  o  similars,  li  ho 
notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 
arribessin  als  normals,  el  Propietari  queda  facultat  per  resercir se  de  la  diferència, 
rebaixant ne  el  seu  import  del  quinze  per  cent  (15  per  100)  que  pels  conceptes  abans 
expressats  correspondria  abonar li  al  Constructor  en  les  liquidacions  quinzenals  que 
preceptivament s'hagin d'efectuar li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que 
fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.
 
Responsabilitats del constructor
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Article 66.  En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades 
per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable 
del  mal  resultat  que  poguessin  donar  els  materials  i  aparells  elegits  segons  les  normes 
establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu 
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en 
el paràgraf anterior.
 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs

 
Formes diferents d'abonament de les obres
Article 67.  Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en 
el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels 
treballs s'efectuarà així:
 
1r.  Tipus  fix  o  tant  alçat  total.  S'abonarà  la  xifra  prèviament  fixada  com  a  base  de 
l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,  
podent ne variar solament el nombre d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable 
estipulat  a  la  bestreta  per  cadascuna  d'elles,  s'abonarà  al  Contractista  l'import  de  les 
compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen 
el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials 
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" determina.
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
 
Relacions valorades i certificacions
Article 68.  En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de 
les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat 
l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per 
a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint  
present  a  més  allò  establert  en  el  present  "Plec  General  de  Condicions  econòmiques" 
respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, 
l'Aparellador  li  facilitarà  les  dades corresponents  de la  relació valorada,  acompanyant les 
d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data 
de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar les i tornar les firmades amb la 
seva  conformitat  o  fer,  en  cas  contrari,  les  observacions  o  reclamacions  que  consideri 
oportunes.  Dins  dels  deu  (10)  dies  següents  a  la  seva  recepció,  l'Arquitecte Director 
acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant li  compte de la 
seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la 
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resolució de l'Arquitecte Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions 
Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte Director 
expedirà la certificació de les obres executades.
De  l'import  se'n  deduirà  el  tant  per  cent  que  per  a  la  constitució  de  la  finança  s'hagi 
preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i  per escrit del Propietari, 
podrà certificar se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren 
en els documents del Projecte, sense afectar los del tant per cent de Contracta.
Les  certificacions  es  remetran  al  Propietari,  dins  del  mes  següent  al  període  al  qual  es 
refereixen,  i  tindran el  caràcter  de document  i  entregues a  bon compte,  subjectes  a  les 
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les  relacions  valorades  contindran  solament  l'obra  executada  en  el  termini  al  qual  la 
valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte Director ho exigís, les certificacions s'extendran 
a l'origen.
 
Millores d'obres lliurament executades
Article  69.  Quan el  Contractista,  inclòs  amb autorització de l'Arquitecte Director,  utilitzés 
materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o 
substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions 
més  grans  qualsevol  part  de  l'obra  o,  en  general  introduís  en  l'obra  sense  demanar li, 
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte Director, no tindrà 
dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués 
construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Article  70.  Exceptuant  el  preceptuat  en  el  "Plec  de  Condicions  Particulars  d'índole 
econòmica",  vigent  en  l'obra,  l'abonament  dels  treballs  pressupostats  en  partida  alçada, 
s'efectuarà  d'acord  amb  el  procediment  que  correspongui  entre  els  que  a  continuació 
s'expressen:
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per 
a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
c)  Si  no  hi  ha  preus  contractats  per  a  unitats  d'obra iguals  o  similars,  la  partida  alçada 
s'abonarà  íntegrament  al  Contractista,  exceptuant  el  cas  que  en  el  Pressupost  de  l'obra 
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte Director 
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per 
portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant ne els materials i jornals 
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a  
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant se l'import total amb el percentatge que 
es fixi  en el  Plec  de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals  i  Benefici 
Industrial del Contractista.
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats
Article 71.  Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol 
índole especial  o ordinària,  que per no haver  estat  contractats no fossin  per compte del 
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació 
de fer los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari  
per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament 
amb ells el tant per cent de l'import total que, en el  seu cas, s'especifiqui  en el Plec de  
Condicions Particulars.
 
Pagaments
Article 72.  El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
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L'import  d'aquests  terminis  correspondrà  precisament  al  de  les  certificacions  d'obra 
conformades per l'Arquitecte Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73.  Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin 
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, 
no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte Director exigís la seva 
realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost 
i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en 
els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de 
l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran 
i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció  o  de  la  qualitat  dels  materials,  no  s'abonarà  per  aquests  treballs  res  al 
Contractista.
 

Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues

 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
Article 74.  La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) 
de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del 
dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
 
Demora dels pagaments
Article  75.  Si  el  propietari  no pagués les obres executades,  dins del  mes següent a què 
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament 
d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes 
sense realitzar se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, 
procedint se  a  la  liquidació  corresponent  de  les  obres  executades  i  dels  materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat  no  excedeixi  de  la  necessària  per  a  la  finalització  de  l'obra  contractada  o 
adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat 
en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada 
sol.licitud  ha  invertit  en  obra  o  en  materials  emmagatzemats  admissibles  la  part  de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.
 

Epígraf 7: Varis

 
Millores i augments d'obra. Casos contraris
Article 76.  No s'admetran millores d'obra, només en el  cas que l'Arquitecte Director hagi 
manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així  
com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en 
les  medicions  del  Projecte,  a  no  ser  que  l'Arquitecte Director  ordeni,  també  per  escrit, 
l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de 
la  seva  execució  o  utilització,  convinguin  per  escrit  els  imports  totals  de  les  unitats 
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millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que 
totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte Director introdueixi innovacions 
que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables
Article  77.  Quan  per  qualsevol  causa  calgués  valorar  obra  defectuosa,  però  acceptable 
segons l'Arquitecte Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament 
després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el  cas en què, estant dins el  termini d'execució,  s'estimi més enderrocar l'obra i 
refer la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.
 
Assegurança de les obres
Article 78.  El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps 
que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en 
cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat 
per  la  Societat  Asseguradora,  en  el  cas  de  sinistre,  s'ingressarà  en  compte  a  nom  del 
Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que 
aquesta  es  vagi  fent.  El  reintegrament  d'aquesta  quantitat  al  Contractista  es  farà  per 
certificacions,  com la  resta dels  treballs  de la  construcció.  En cap cas,  llevat conformitat 
expressa  del  Contractista,  fet  en  document  públic,  el  Propietari  podrà  disposar  d'aquest 
import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment  s'ha  exposat  serà  motiu  suficient  perquè  el  Contractista  pugui  resoldre  el 
contracte,  amb  devolució  de  fiança,  abonament  complet  de  despeses,  materials 
emmagatzemats,  etc.,  i  una  indemnització  equivalent  a  l'import  dels  danys  causats  al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a 
allò que representi  la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a 
l'import  dels  danys  causats  pel  sinistre,  que  seran  tassats  amb  aquesta  finalitat  per 
l'Arquitecte Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser 
assegurada i  la  seva quantia,  i  si  res  no es preveu,  s'entendrà que l'assegurança ha de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els 
posarà el Contractista, abans de contractar los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de 
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
 
Conservació de l'obra
Article 79.  Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra 
durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans 
de la recepció definitiva, l'Arquitecte Director, en representació del Propietari, podrà disposar 
tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la 
seva bona conservació, abonant se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució  del  contracte,  està  obligat  a  deixar ho  desocupat  i  net  en  el  termini  que 
l'Arquitecte Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a 
càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els 
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar 
l'obra, durant el  termini  expressat,  procedint en la forma prevista en el  present "Plec de 
Condicions Econòmiques".
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari
Article 80.  Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i 
prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, 
tindrà obligació de adobar los i conservar los per fer ne entrega a l'acabament del contracte, 
en estat de perfecte conservació, reposant ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 
indemnització  per  aquesta  reposició  ni  per  les  millores  fetes  en els  edificis,  propietats  o 
materials que hagi utilitzat.
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En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no 
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista 
en quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte Director i el 
quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que 
donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.

Badia del Vallès, octubre de 2014

Marta Vicens i Núñez
Coordinadora d'Urbanisme i Medi Ambient
Arqutiecta Municipal
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
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 substàncies 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
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Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
Substàncies 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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real  Decreto  2661/1998,  de  11  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 
Hormigón Estructural (EHE).

B03 - GRANULATS
B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0312020,B0312500.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra  procedent  de  roques  calcàries,  roques  granítiques,  marbres  blancs  i  durs,  o  sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i  demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
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 DF.
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 20 
kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en 
pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la
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Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 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_EN 933-8):
- Per a obres 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:

│ 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 │

 33 



REMODELACIÓ  I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECÒNIQUES EN SECTORS DE L’AV. MEDITERRÀNIA

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció.
El  material  no ha de ser  susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció 
facultativa  i  la  justificació  mitjançant  els  assajos  que  pertoquin  que  es  compleixen  les 
condicions requerides per l’us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Cada càrrega de granulat  ha d'anar  identificada amb un full  de subministrament  que ha 
d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- 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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real  Decreto  2661/1998,  de  11  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 
Hormigón Estructural (EHE).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 314/2006,  de 17 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Código Técnico de la  
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 
residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B037 - TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0372000.

 34 



REMODELACIÓ  I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECÒNIQUES EN SECTORS DE L’AV. MEDITERRÀNIA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
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 DT o en el seu defecte el que determini la 
DF.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 
sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’altres 
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries 
extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
TOT-U NATURAL:
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, 
sòls naturals o per la mescla d'ambdòs.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:

│ │ Tamisatge ponderal acumulat (%) │
│Tamís UNE-EN
│ 933-2 (mm) │ ZN40 ZN25 ZN20 │

│ 50 │ 100 -- -- │
│ 40 │ 80-95 100 -- │
│ 25 │ 60-90 75-95 100 │
│ 20 │ 54-84 65-90 80-100 │
│ 8 │ 35-63 40-68 45-75 │
│ 4 │ 22-46 27-51 32-61 │
│ 2 │ 15-35 20-40 25-50 │
│ 0,500 │ 7-23 7-26 10-32 │
│ 0,250 │ 4-18 4-20 5-24 │
│ 0.063 │ 0-9 0-11 0-11 │

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 
d’una  planta  autoritzada  legalment  per  el  tractament  d’aquests  residus.  En  obres  de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
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La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar,  que ha d'estar 
continguda dins d'un dels fusos següents:

│ │ Tamisatge ponderal acumulat (%) │
│Tamís UNE-EN
│ 933-2 (mm) │ ZA25 ZA20 ZAD20 │

│ 40 │ 100 -- -- │
│ 25 │ 75-100 100 100 │
│ 20 │ 65-90 75-100 65-100 │
│ 8 │ 40-63 45-73 30-58 │
│ 4 │ 26-45 31-54 14-37 │
│ 2 │ 15-32 20-40 0-15 │
│ 0,500 │ 7-21 9-24 0-6 │
│ 0,250 │ 4-16 5-18 0-4 │
│ 0,063 │ 0-9 0-9 0-2 │

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.
*Orden  FOM/3460/2003,  de  28  de  noviembre,  por  lo  que  se  aprueba  la  norma  6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 
residus.

B039 - GRANULATS PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0391110,B0391240.
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B03D - TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03D1000,B03D5000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es 
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament  
la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103-502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103-103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103-502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103-103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
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Índex CBR (UNE 103-502): >= 3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament  i  emmagatzematge:  En  camió  de  trabuc  i  s'han  de  distribuir  en  piles 
uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de 
manera que no se n'alterin les condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401,B0512302.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant  hidràulic  format  per  diferents  materials  inorgànics  finament  dividits  que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (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.
També  en  aquest  cas,  es  procurarà  que  els  esmentats  materials  disposin  de  l'etiqueta 
ecològica  europea,  regulada  en  el  Reglament  880/1992/CEE  o  bé  altres  distintius  de  la 
Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat 
de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert 
a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments 
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1.
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Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació  entre  denominació  i  designació  dels  ciments  comuns  segons  el  tipus,  subtipus  i 
addicions:

│ Denominació │ Designació │

│ Ciment pòrtland │ CEM I │

│ Ciment pòrtland amb escòria │ CEM II/A-S │
│ │ CEM II/B-S │

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

│ Ciment pòrtland amb Putzolana │ CEM II/A-P │
│ │ CEM II/B-P │
│ │ CEM II/A-Q │
│ │ CEM II/B-Q │

│ Ciment pòrtland amb cendres │ CEM II/A-V │
│ volants │ CEM II/B-V │
│ │ CEM II/A-W │
│ │ CEM II/B-W │

│ Ciment pòrtland amb esquist │ CEM II/A-T │
│ calcinat │ CEM II/B-T │

│ Ciment pòrtland amb filler │ CEM II/A-L │
│ calcari │ CEM II/B-L │
│ │ CEM II/A-LL │
│ │ CEM II/B-LL │

│ Ciment pòrtland mixt │ CEM II/A-M │
│ │ CEM II/B-M │

│ Ciment amb escòries de │ CEM III/A │
│ forn alt │ CEM III/B │
│ │ CEM III/C │

│ Ciment putzolànic │ CEM IV/A │
│ │ CEM IV/B │
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│ Ciment compost │ CEM V/A │
│ │ CEM V/B │

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 
han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1.
Els  ciments  comuns  han de  complir  les  exigències  mecàniques,  físiques,  químiques  i  de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de 
la norma UNE 80310.
CIMENTS BLANCS (BL):
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments 
de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el  
tipus, subtipus i addicions:

│ Denominació │ Designació │

│ Ciment pòrtland │ I │

│ Ciment pòrtland amb escòria │ II/A-S │
│ │ II/B-S │

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

│ Ciment pòrtland amb Putzolana │ II/A-P │
│ │ II/B-P │

│ Ciment pòrtland amb cendres │ II/A-V │
│ volants │ II/B-V │

│ Ciment amb escòries de │ III/A │
│ forn alt │ III/B │
│ │ III/C │

│ Ciment putzolànic │ IV/A │
│ │ IV/B │

│ Ciment compost │ CEM V/A │
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Les  especificacions  generals  en  quan  a  composició  i  a  exigències  mecàniques,  físiques, 
químiques i  de durabilitat  que han de complir  són les corresponents  als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons 
el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE:
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte
El  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
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte
- Restriccions d'utilització
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Dates de producció i d’ensacat del ciment
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 
los  cementos  para  la  fabricación  de  hormigones  y  morteros  para  todo  tipo  de  obras  y 
productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas  como  alternativa  de  la  homologación  de  los  cementos  para  la  fabricación  de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
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Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03).
UNE-EN  197-1:2000  Cemento.  Parte  1:  Composición,  especificaciones  y  criterios  de 
conformidad de los cementos comunes.
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes 
al agua de mar.

B053 - CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0532310.

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0552B00,B055JHDM.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0605220,B0604210,B0606220.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
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.
S’han considerat els tipus de formigons següents:
- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o 
per la dosificació de ciment, d’ús estructural o no
-  Formigons  designats  per  la  Resistència  a  la  flexotracció  al  cap de 28  dies,  d’ús  per  a 
paviments de carreteres

CARACTERISTIQUES 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, i el PG 3/75.
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/m(, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T – R / C / TM / A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i  HP pel formigó 
pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm²
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- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S Seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima  del  granulat,  consistència  i  resistència  característica,  així  com  les  limitacions 
derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i  el subministrador les haurà de garantir,  indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En  els  formigons  amb  característiques  especials  o  d’altres  de  les  especificades  en  la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran especificades 
abans de l’inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la 
Norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, 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  a  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 de 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’ànalisi 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.
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 pretesat Ciments comuns tipus CEM I i CEM 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 (UNE80303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80306)
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 pretesat >= 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 pretesat <= 0,60 kg/m3
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
L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir:
- Pretesat <= 0,2% pes de ciment
- Armat <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment
Toleràncies:
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- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca Nul
- Consistència plàstica o tova ± 1 cm
- Consistència fluida ± 2 cm

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP):
La  designació  del  formigó  ha  de  ser:  HP  (formigons  per  a  Paviments  carreteres)-n°: 
Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305).
Contingut de ciment >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment <= 0,55

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
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.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
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 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 expressa de que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc.
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra.

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).
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat.
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B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0640006.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i  el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de 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'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i  HP pel formigó 
pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima  del  granulat,  consistència  i  resistència  característica,  així  com  les  limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i  el subministrador les haurà de garantir,  indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En  els  formigons  amb  característiques  especials  o  d'altres  de  les  especificades  en  la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 
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 DF 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  
DF, 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-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 
80307)
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- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 
80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
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 pretesat: >= 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 pretesat: <= 0,60 kg/m3
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
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
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
El formigó ha de tenir la docilitat i  fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real  Decreto  2661/1998,  de  11  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 
Hormigón Estructural (EHE).
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006,  de 17 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Código Técnico de la  
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B065760C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i  el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de 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
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- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i  HP pel formigó 
pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima  del  granulat,  consistència  i  resistència  característica,  així  com  les  limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i  el subministrador les haurà de garantir,  indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En  els  formigons  amb  característiques  especials  o  d'altres  de  les  especificades  en  la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 
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 DF 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  
DF, 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-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 
80307)
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 
80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
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 pretesat: >= 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 pretesat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
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- 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
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
El formigó ha de tenir la docilitat i  fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:
- 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
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- Hora límit d'us del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real  Decreto  2661/1998,  de  11  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 
Hormigón Estructural (EHE).
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006,  de 17 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Código Técnico de la  
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B – GEOTÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7B111L0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
-  Feltre  de  poliester  termoestable  fet  amb  fibres  de  poliester  sense  teixir,  consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,  
termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser  
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col.locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la 
norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
-  UNE-EN 13249:  Carreteres i  altres zones de trànsit,  excepte vies ferroviàries i  capes de 
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 
F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: 
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
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- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les  característiques  següents  han  de  complir  amb  els  valors  declarats  per  el  fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321)
- Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447)
- Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225)
- Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2)
- Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
-  Punxonament  estàtic  (assaig  CBR)  (EN  ISO  12236),  excepte  en  moviments  de  terres  i 
fonaments
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments de 
terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
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- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un  màxim de  5  filades  posades  en  la  mateixa  direcció,  entre  5°C  i  35°C,  en  llocs 
protegits del sol, la pluja i la humitat.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons 
el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE:
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Per als elements amb funció de separació:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
-  Marca CE de conformitat  amb el  que disposen els  Reials  Decrets  1630/1992 de 29 de 
desembre  i  1328/1995  de  28  de  juliol.  El  símbol  normalitzat  del  marcatge  CE  s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
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- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN  13249:2001  Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  uso  en  la 
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de 
rodadura asfáltica).
UNE-EN  13250:2001  Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  uso  en 
construcciones ferroviarias.
UNE-EN  13251:2001  Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  su  uso  en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas 
de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras 
para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN  13254:2001  Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  su  uso  en  la 
construcción de embalses y presas.
UNE-EN  13255:2001  Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  su  uso  en  la 
construcción de canales.
UNE-EN  13256:2001  Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  su  uso  en  la 
contrucción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001  Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  su  uso  en  los 
vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN  13265:2001  Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  su  uso  en 
proyectos de contenedores de residuos líquidos.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 - PANOTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9E13200,B9E11100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça  prefabricada  feta  amb  ciment,  granulats  i  eventualment  amb  colorants,  per  a 
pavimentació.
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.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura  i  el  color  no  han de presentar  diferències significatives  respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus 
en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
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En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 
300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
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-  Data  en  que  el  producte  és  declarat  apte  per  a  l’ús  en  el  cas  de  que  es  lliure  amb 
anterioritat a la mencionada data
-  Identificació  del  producte  segons  la  classificació  de la  norma UNE-EN 1339  i  els  valors 
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i  1328/1995 de 28 de juliol.  El  símbol  normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la 
següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l’ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons 
el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN  1339:2004  Baldosas  prefabricadas  de  hormigón.  Especificaciones  y  métodos  de 
ensayo.

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9H19210,B9H1N120.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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 MOD 7.
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 tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2.
Els àrids seran de procedència natural o artificial.
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa.
GRANULAT FI:
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2.
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.
POLS MINERAL O FILLER:
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2.
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.
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3
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.
MESCLA BITUMINOSA:
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 MOD 7.

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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA:
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Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.
LLIGANT HIDROCARBONAT:
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD351840,BD35184Z.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixa sifònica formada per un cos de PVC no plastificat amb tapa cega d’acer inoxidable, o 
amb reixeta sifònica, o registre amb cos de PVC i tapa amb embellidor d’acer inoxidable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa el accessori, així 
com que les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels accessoris 
compleixen la norma UNE-EN 1329.
El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada.
La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 mm. Ha 
d'anar muntada per mitjà de rosca i ha de portar junt elàstic.
La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix 
tancament hidràulic que la resta d'entrades.
Diàmetre del cos: >= 100 mm
Gruix de les parets: >= 3 mm
Alçària del tancament hidràulic: >= 50 mm
Característiques del PVC (UNE 53-114): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BD7F6370.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col.lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la 
banda ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El  tub,  quan sigui  autoportant,  ha de resistir  sense deformacions les càrregues interiors i 
exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament a la rotura: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i  externa dels tubs ha d’ésser llisa,  neta i  exempta de 
fissures, cavitats, i  d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal: <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta  
d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Els elements han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d’1m. de 
forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, exposició a l’intempèrie i instal.lació, i  
mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes 
que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d’extrusió
Toleràncies:
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- Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50: 0,2mm.
- 63-75-90: 0,3mm.
- 110-125: 0,4mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Longitud i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i  externa dels tubs ha d’ésser llisa,  neta i  exempta de 
fissures, cavitats, i  d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment.
Aquests tubs es col.locaran d’acord amb un codi d’aplicació:
-  “D”  codi  per  a  àrea d’aplicació  que es  situa  a  menys  d’1m de l’edifici  i  on  els  tubs  i 
accessoris  estan  enterrats  i  connectats  als  sistemes  d’evacuació  d’aigües  residuals  de 
d’edifici. 
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’edifici al que es connecta el 
sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta  
d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Els elements han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui 
llegible  després  d’emmagatzemar-los,  en  exposició  a  l’intempèrie  i  en  la  instal.lació,  i 
mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes 
que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
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- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 
1401-1
- Longitud útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix  
del tub. d’acord amb UNE-EN 1401-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge:  En  llocs  protegits  d'impactes,  dels  raigs  solars  i  ben  ventilats.  S'han 
d'apilar  horitzontalment  i  paral·lelament  sobre  superfícies  planes,  s'han  de  capicular  les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos  para  saneamiento 
enterrado  o  aéreo  con  presión.  Poli(cloruro  de  vinilo)  no  plastificado  (PVC-U).  Parte  1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos  para  saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG1A - ARMARIS METÀL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG1A092Z.

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG22PC1Z.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.
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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG31S500.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per 
a serveis fixes,  amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar  un nivell  de qualitat  equivalent,  segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També  en  aquest  cas,  es  procurarà  que  els  esmentats  materials  disposin  de  l'etiqueta 
ecològica  europea,  regulada  en  el  Reglament  880/1992/CEE  o  bé  altres  distintius  de  la 
Comunitat Europea.
Les característiques físiques i  mecàniques del  conductor  han de complir  les normes UNE 
21-011 i UNE 21-022.
La  coberta  no  ha  de  tenir  variacions  en  el  gruix  ni  d'altres  defectes  visibles  a  la  seva  
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La  forma  exterior  dels  cables  multipolars  (reunits  sota  una  coberta  única)  ha  de  ser 
raonablement cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):

│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │

│Gruix (mm) │ 0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
-  Gruix  de  l'aïllament  (UNE_HD  603):  >=  valor  especificat  –  (0,1  mm  +  10%  del  valor  
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i  ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser  de color  verd i  ha de portar  impresa una franja longitudinal  de color  per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.
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La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE-EN  50334:2001  Marcado  por  inscripción  para  la  identificación  de  los  conductores 
aislados de los cables eléctricos.
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG380900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 
de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar  un nivell  de qualitat  equivalent,  segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També  en  aquest  cas,  es  procurarà  que  els  esmentats  materials  disposin  de  l'etiqueta 
ecològica  europea,  regulada  en  el  Reglament  880/1992/CEE  o  bé  altres  distintius  de  la 
Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
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- Data de fabricació
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE  20460-5-54:1990  Instalaciones  eléctricas  en  edificios.  Elección  e  instalación  de  los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG415D9C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar  amb tres  pols  protegits  i  protecció  parcial  del  neutre  i  tetrapolar  amb 4  pols 
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre 
un perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell
- Número d’ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el  
símbol A i situat a l’interior d’un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El  símbol  del  corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de 
tensió nominal.
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Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de 
figurar a la part frontal de l’interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació i els de sortida, els primers han de 
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’interior de l’interruptor i els 
altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de l’interruptor.
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva 
connexió correcte. En l’esquema de connexions, els borns s’han de designar amb els símbols 
corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre 
un perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
-  Interruptors  fabricats  segons  les  especificacions  de  la  norma  UNE-EN  60898  i  UNE-EN 
60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar 
marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de 
dispar instantània
- La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les 
unitats
- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d’energia, si s’aplica
La designació del  corrent assignat sense el  símbol  d’amper (A)  precedit del  símbol  de la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l’interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor.
L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a 
la connexió dels cables d’alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 
l’interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el 
propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les 
indicacions següents:
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament
Sobre  el  cos  de  l’interruptor  i  en  lloc  no  necessàriament  visible  quan  l’interruptor  està 
instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d’ús
- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment 
acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
-  Intensitat  assignada  de  curta  durada  admissible  i  curta  durada  corresponent  per  a  la 
categoria d’ús B

 65 



REMODELACIÓ  I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECÒNIQUES EN SECTORS DE L’AV. MEDITERRÀNIA

- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si  és diferent de 
30ºC
La  resta  d’indicacions  poden  estar  marcades  sobre  el  cos  del  interruptor  en  lloc  no 
necessàriament visibles o be han d’especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l’interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus 
PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats 
han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre 
el perfil.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.
El  fabricant  ha  de  lliurar  la  documentació  necessària  per  a  la  correcta  instal·lació  de 
l’interruptor.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 
1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 
1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN  60898/A1:1993  ERR  Interruptores  automáticos  para  instalaciones  domésticas  y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG42529D.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors  automàtics  magnetotèrmics,  i  per  a  treballar  conjuntament  amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha  de  portar  un  dispositiu  de  desconnexió  automàtica  del  tipus  omnipolar  i  "Lliure 
mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre 
un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
-  Característica  de  funcionament  en  presència  de  corrents  diferencials  amb  components 
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores  fixades  al  mateix.  Han d’estar  situades  de  manera  que  quedin  visibles  i  
llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat.
Si  fos  necessari  establir  una  distinció  entre  els  borns  d’alimentació  aquests  han  d’estar 
clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats 
amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, 
volanderes o altres parts movibles de l’interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge 
sobre un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic 
amb el que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents 
als  específicament  destinats  a  la  regulació  de  la  intensitat  diferencial  residual  de 
funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de 
portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 
50 Hz
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- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
-  La  característica  de  funcionament  en  cas  de  corrents  diferencials  amb  components 
continues amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal 
que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han 
d’estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats 
amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o  
qualsevol altre part mòbil de l’interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
-  La  característica  de  funcionament  en  cas  de  corrents  diferencials  amb  components 
continues amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que 
estan acoblats
-  Valor  (o  domini  de  valors)  de  la  freqüència  assignada  si  difereix  de  la  del  interruptor 
automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha 
d’haver l’esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 
l’apartat anterior.
BLOCS  DIFERENCIALS  DE  CAIXA  EMMOTLLADA  PER  A  MUNTAR  EN  PERFIL  DIN  O  PER  A 
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l’interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials  
fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre el perfil.
Els  interruptors  preparats  per  a  anar  muntats  adossats  a  l’interruptor  automàtic 
magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l’interruptor.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.
El  fabricant  ha  de  lliurar  la  documentació  necessària  per  a  la  correcta  instal·lació  de 
l’interruptor.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN  61008-1:1996  Interruptores  automáticos  para  actuar  por  corriente  diferencial 
residual,  sin  dispositivo  de  protección  contra  sobreintensidades,  para  usos  domésticos  y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN  61009-1:1996  Interruptores  automáticos  para  actuar  por  corriente  diferencial 
residual,  con  dispositivo  de  protección  contra  sobreintensidades  incorporado,  para  usos 
domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS  DIFERENCIALS  DE  CAIXA  EMMOTLLADA  PER  A  MUNTAR  EN  PERFIL  DIN  O  PER  A 
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD12220.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i  recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de 
llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que 
l'ha de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:

│Tipus │ Estàndard │ 300 micres │

│Gruix (micres) │ >= 10 │ >= 300 │

Toleràncies:
- Llargària: ± 3 mm
- Diàmetre: ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

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

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW1A000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW41000,BGW42000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, 
caixes seccionadores o interruptors manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat  composada  pel  conjunt  d'accessoris  necessàris  per  al  muntatge  d'un  aparell  de 
protecció.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGY  -  PARTS  PROPORCIONALS  D'ELEMENTS  ESPECIALS  PER  A  INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES
BGY3  -  PARTS  PROPORCIONALS  D'ELEMENTS  ESPECIALS  PER  A  CONDUCTORS 
ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGY38000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D070A4D1,D070A8B1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006,  de 17 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Código Técnico de la  
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

D9 - ELEMENTS COMPOSTOS PER A PAVIMENTS
D93 - CONGLOMERATS PER A PAVIMENTS
D938 - CONGLOMERATS DE GRANULAT-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D938121K,D938129K.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elaboració del granulat-ciment en planta situada a l'obra.
L'execució de l'element compost inclou les operacions següents:
- Subministrament i acopi dels materials per a la elaboració del granulat-ciment
- Elaboració del granulat-ciment en planta situada a l'obra
- Transport de la mescla al tall de treball
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per mescla homogènia de granulats, ciment i aigua.
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El ciment no ha de ser de classe superior a 32,5 N. Es podrà autoritzar la utilització de ciment 
de classe resistent 42,5 N en èpoques gelades.
No s’han d’utilitzar ciments d’aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no 
s’hagin fet a fàbrica.
La dosificació ha de ser l'especificada en el projecte o, en el seu defecte, la fixada per la DF.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Grandària màxima: 0
- Tamisatge amb tamisos superiors al 4 mm (UNE-EN 933-2): ± 6%
- Tamisatge amb tamisos inferiors al 4 mm (UNE-EN 933-2): ± 3%
- Tamisatge amb tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1,5%
- Contingut de ciment, en pes: ± 0,3%
- Contingut d'aigua: -1,0% / + 0,5%
Les quantitats han d'anar expressades en relació al pes del granulat sec.
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa (NLT 305):
- Grava-ciment:
- Calçada: 4,5<= RC <= 7,0
- Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0
- Sòl-ciment: 2,5 <= RC <= 4,5
Contingut de ciment, en pes (C):
- Sòl-ciment: >= 3%
- Grava-ciment: >= 3,5%

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La  mescla  s'ha  d'elaborar  a  una  planta  capaç  de  dosificar  de  manera  independent  els 
granulats, el ciment, l'aigua i els additius.
La amasadora ha d'estar neta abans de començar la fabricació de la mescla, i si és de tipus 
discontinu, s'ha de buidar completament després de cada preparació.
L'ordre d'introducció dels materials a l'amasadora ha de ser: primer granulats i ciment, i quan 
la barreja sigui homogènia, l'aigua i eventualment els additius.
La mescla s'ha de fer just abans de l'utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
El transport al lloc d'utilització s'ha de fer sense produir disgregacions ni pèrdues d'humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.
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3 - CONJUNTS DE PARTIDES D'ENGINYERIA CIVIL
39 - FERMS I PAVIMENTS
393 - FERMS I PAVIMENTS SEMIRÍGIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

39313222.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície,  mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la 
llargària realment executada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7B111L0.

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

Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100%
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Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9 - PAVIMENTS
E9E - PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9E1111N.

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

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
- 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.
Excepte  en  les  zones  classificades  com  d’ús  restringit  pel  CTE  no  s’admetran  les 
discontinuïtats  següents  en  el  propi  paviment  ni  en  els  encontres  d’aquest  amb  altres 
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
-  Els  desnivells  que  no  superin  els  50  mm s’han de  resoldre  amb una  pendent  que  no 
excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
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- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
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 AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: No es dedueixen
- Obertures 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.

ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
ED35 - PERICONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED351840,ED35184Z.

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

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S’han considerat els tipus següents:
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i 
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “in situ”:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels 
tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col.locació del pericó sobre la superfície d’assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col.locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons amb tapa registrable han d’estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix 
no inferior a 5 cm. La tapa ha de ser hermètica, ha de disposar de junt de goma.
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En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d’impedir la sortida de gasos a l’exterior.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el 
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La  superfície  interior  ha  de  quedar  revestida  amb un  arrebossat  de  gruix  uniforme,  ben 
adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser 
llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les  peces  ceràmiques  per  col·locar  han  de  tenir  la  humitat  necessària  per  tal  que  no 
absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El  procès  de  col.locació  del  pericó  no  produirà  desperfectes  ni  modificarà les  condicions 
exigides al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006,  de 17 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Código Técnico de la  
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

EG - 
EG3 - 
EG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG31S506.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa  i  col.locació  de  cable  elèctric  destinat  a  sistemes de distribució  en tensió  baixa  i 
instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS).
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries.
- Cables subterranis de designació UNE RFV.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables UNE RZ sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre façanes 
i sostres.
- Cables UNE RZ amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports.
- Cables UNE RFV per anar directament enterrats
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els  conductors  han  de  quedar  estesos  de  manera  que  les  seves  propietats  no  quedin 
danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de 
la seva instal·lació.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a 
la sortida del quadre de protecció.
No  ha  d'haver-hi  empalmaments  entre  les  caixes  de  derivació,  ni  entre  aquestes  i  els 
mecanismes.
En  tots  els  llocs  on  el  cable  sigui  susceptible  d'estar  sotmès  a  danys,  es  protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ:
Els empalmaments i derivacions dels conductors han d’estar fets seguint mètodes o sistemes 
que garanteixin tant la continuitat elèctrica com la de l’aïllament del cable.
Han d’estar  fets a l’interior  de caixes estanques previstes per al  seu ús a la intempèrie. 
Sempre que sigui possible es faran coincidir amb alguna derivació.
Quan no sigui suficient el gravat d’identificació que porta el cable a la seva coberta aïllant es 
pot complementar l’identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, des 
de la sortida del quadre de protecció i maniobra.
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Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
CABLES UNE RZ SENSE CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCAT SENSE TENSIÓ:
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre l’aïllament del cable. Han d’estar 
fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un 
altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En  els  creuaments  amb altres  canalitzacions,  elèctriques  o  no,  es  deixarà  una  distància 
mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 
suplementari. Si l’encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 
fixació  immediats  han  d’estar  el  suficientment  propers  per  tal  d’evitar  que  la  distància 
indicada pugui deixar d’existir.
Separació màxima entre grapes:
- Recorreguts horitzontals: =< 0,6 m
- Recorreguts verticals: =< 1 m
CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el 
neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d’incorporar un 
sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha 
de ser d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en 
les operacions de tesat.
Tant  les  derivacions  com els  empalmaments  es  faran  coincidir  sempre  amb un  punt  de 
fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions 
d’aquestes.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV:
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a 
la sortida del quadre de protecció.
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre  
d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i  
amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cables.
Els  empalmaments  i  connexions es faran a l’interior  de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes.
Es  duran  a  terme  de  manera  que  quedi  garantida  la  continuitat  tant  elèctrica  com  de 
l’aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
CABLES UNE RVFV DIRECTAMENT ENTERRATS:
Prèviament a la col·locació dels cables, s’anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant si 
es necessari les pedres o arestes que sobresurtin.
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina.
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra 
fina. A continuació es col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic que 
avisi de la presència de la línia elèctrica de sota.
La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera.
CABLES UNE RVFV COL·LOCATS EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si  en  un  mateix  tub  hi  ha  més  d’un  cable,  aleshores  el  diàmetre  del  tub  ha  de  ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
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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.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ:
Els  extrems del  cable  s’han de segellar  durant  l’estesa  i  quan es  prevegin  interrupcions 
llargues de l’obra.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo.
Durant la instal·lació, el radi de curvatura mesurat en la generatriu interior del cable complert 
no serà inferior a 18 D essent D el diàmetre del conductor aïllat més gran.
Si la curvatura del cable es fa amb una peça conformadora, aleshores el valor anterior pot 
reduïr-se a la meitat.
CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ:
Si l’estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’extreure de la 
bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del 
cable.
Un cop el  cable a dalt  dels  suports es procedirà a la fixació i  tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV:
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La  força  màxima  de  tracció  durant  el  procés  d’instal·lació  serà  tal  que  no  provoqui 
allargaments  superiors  al  0,2%. Per  a  cables  amb conductor  de coure,  la  tensió  màxima 
admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció (D=diàmetre 
del cable):
- Cables unipolars: =< 15 D
- Cables multipolars: =< 12 D
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002
*UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,61kV, para 
líneas de distribución y acometidas.

EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG380907.

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

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
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S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre 
en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les  connexions  entre  metalls  diferents  no  han  de  produir  deteriorament  per  causes 
electroquímiques.
El  circuit  de  terra  no  serà  interromput  per  la  col·locació  de  seccionadors,  interruptors  o 
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El  conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant 
brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El  conductor  ha  de  quedar  instal·lat  al  fons  de  rases  reblertes  posteriorment  amb terra 
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L’instal·lador prendrà cura que el  conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l  de la 
bobina.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG415D9C.

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

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar  amb tres  pols  protegits  i  protecció  parcial  del  neutre  i  tetrapolar  amb 4  pols 
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
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- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap  part  accessible  de  l'element  instal·lat  no  ha  d'estar  en  tensió,  fora  dels  punts  de 
connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una 
caixa  o  armari.  En  aquest  cas,  l’interruptor  s’ha  de  subjectar  pel  mecanisme  de  fixació 
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d’una 
caixa també aïllant. En aquest cas l’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats a tal fi  
pel fabricant.
Els  interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes.
Els  interruptors  que  admetin  la  regulació  d’algun  paràmetre  han  d’estar  ajustats  a  les 
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els  interruptors  han  de  muntar-se  segons  les  indicacions  del  fabricant,  i  atenent  a  les 
especificacions dels reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió.
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la 
DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La  instal·lació  inclou  la  part  proporcional  de  connexionats  i  accessoris  dins  dels  quadres 
elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 
1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 
1,5 A a 63 A.
PIA:
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UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN  60898/A1:1993  ERR  Interruptores  automáticos  para  instalaciones  domésticas  y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG42529D.

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

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors  automàtics  magnetotèrmics,  i  per  a  treballar  conjuntament  amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap  part  accessible  de  l'element  instal·lat  no  ha  d'estar  en  tensió,  fora  dels  punts  de 
connexió.
Els  interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes.
Els  interruptors  que  admetin  la  regulació  d’algun  paràmetre  han  d’estar  ajustats  a  les 
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor 
s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per 
a fer les connexions.
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor 
s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS  DIFERENCIALS  DE  CAIXA  EMMOTLLADA  PER  A  MUNTAR  EN  PERFIL  DIN  O  PER  A 
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per 
a fer les connexions.

 84 



REMODELACIÓ  I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECÒNIQUES EN SECTORS DE L’AV. MEDITERRÀNIA

Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una 
caixa  o  armari.  En  aquest  cas,  l’interruptor  s’ha  de  subjectar  pel  mecanisme  de  fixació 
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’estar feta amb 
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els  interruptors  han  de  muntar-se  segons  les  indicacions  del  fabricant,  i  atenent  a  les 
especificacions dels reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió.
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la 
DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La  instal·lació  inclou  la  part  proporcional  de  connexionats  i  accessoris  dins  dels  quadres 
elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN  61008-1:1996  Interruptores  automáticos  para  actuar  por  corriente  diferencial 
residual,  sin  dispositivo  de  protección  contra  sobreintensidades,  para  usos  domésticos  y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN  61008-1:1996  Interruptores  automáticos  para  actuar  por  corriente  diferencial 
residual,  sin  dispositivo  de  protección  contra  sobreintensidades,  para  usos  domésticos  y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS  DIFERENCIALS  DE  CAIXA  EMMOTLLADA  PER  A  MUNTAR  EN  PERFIL  DIN  O  PER  A 
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGD1222E.

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

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
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CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de 
proves d’inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de 
fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal  
forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F219U305,F2194XK5.

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

Demolició  d'elements  de  vialitat,  arrencada  de  paviments  o  soleres  o  desmuntatge  de 
paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució  dels  treballs  no  han  de  produir  desperfectes,  molèsties  o  perjudicar  les 
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats,  olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació  de  càrrega  de  runa  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries,  per  tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha  de  complir  la  normativa  vigent  en  matèria  mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m  de  llargària  executada  realment,  amidada  segons  les  especificacions  del  projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
*Orden  de  10  de  febrero  de  1975  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Tecnológica  de  la  
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F222V010,F222AS22,F2225850.

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

 87 



REMODELACIÓ  I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECÒNIQUES EN SECTORS DE L’AV. MEDITERRÀNIA

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un  
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en 
que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
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Cal extreure del  fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència  local  diferent  de  la  resta,  com  ara  roques,  restes  de  fonaments,  bosses  de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament 
homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s’han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.
S'ha  de  complir  la  normativa  vigent  en  matèria  mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i  reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils  transversals  del  terreny aixecats abans de començar les obres i  els  perfils  teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou  la  càrrega,  allisada  de  talussos,  esgotaments  per  pluja  o  inundació  i  quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També  estan  inclosos  en  el  preu  el  manteniment  dels  camins  de  comunicació  entre  el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006,  de 17 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Código Técnico de la  
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real 
Decreto 863/1985 de 2 de abril

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F228A30F.

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

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, 
zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
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El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 
ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 
turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir  
abans de l'execució.
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 o d'altres procediments adients.
S'han  de  mantenir  els  pendents  i  dispositius  de  desguàs  necessaris  per  tal  d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat.
S'ha  de  complir  la  normativa  vigent  en  matèria  mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a 
la tuberia instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El  material  s'ha  d'emmagatzemar  i  d'utilitzar  de  forma  que  s'eviti  la  seva  disgregació  i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent,  s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2A100YK,F2A11000,F2A1000G,F2A15000.

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

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
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 DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 - RASES I POUS
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F31522B3.

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

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
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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
- 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 durabilitat del formigó i les armadures (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 DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 
de l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF.
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 seca: <= 15 cm
- Consistència plàstica: <= 25 cm
- Consistència tova: <= 30 cm
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 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 
mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta: - 20 mm
- Fonaments encofrats : + 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m : + 80 mm
- 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
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.
La temperatura dels elements on 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 DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a 
poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, 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 DF 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 DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.
L'abocada  s'ha  de  fer  des  d'una  alçària  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 DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del 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  DT,  amb aquelles  modificacions  i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real  Decreto  2661/1998,  de  11  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 
Hormigón Estructural (EHE).

F9 - PAVIMENTS
F931 - BASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F931201L.

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

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 superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s’utilitzi  ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 
d’una  planta  autoritzada  legalment  per  el  tractament  d’aquests  residus.  En  obres  de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 
de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 
resta de casos
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus

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.
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  DF autoritzi  el  
contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, 
si es considera necessari.
El  material  es  pot  utilitzar  sempre  que  les  condicions  climatològiques  no  hagin  produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
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L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 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 de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari per 
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior.
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a 
mínim.
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 DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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 escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

F9E - PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9E1321G.

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

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
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- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- 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.
Excepte  en  les  zones  classificades  com  d’ús  restringit  pel  CTE  no  s’admetran  les 
discontinuïtats  següents  en  el  propi  paviment  ni  en  els  encontres  d’aquest  amb  altres 
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
-  Els  desnivells  que  no  superin  els  50  mm s’han de  resoldre  amb una  pendent  que  no 
excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
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 AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: No es dedueixen
- Obertures 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.

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD7 - CLAVEGUERES
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD7F6375.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas
- Unió dels tubs
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. 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.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir  
l'especificat en la DT.
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem 
dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament 
adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins 
de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.
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.
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 
DF.
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: >= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
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.
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Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).
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.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha 
de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures 
elevades de l'efluent.
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 DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.
Aquest  criteri  inclou les pèrdues de material  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

Orden de 15  de septiembre  de  1986  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDGZU010.

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

Subministrament i col·locació d’una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d’amplària, 
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda
- Col·locació de la banda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’acord 
amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
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- Nivell: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans  de començar  els  treballs  de muntatge,  es  farà un  replanteig  previ  que ha  de ser 
aprovat per la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
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.
La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
S'ha  de  complir  la  normativa  vigent  en  matèria  mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 - CAIXES I ARMARIS
FG1A - ARMARIS METÀL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG1A092Z.

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

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre 
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

FG2 - 
FG22 - 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG22PC1Z.

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

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha  de  comprovar  la  regularitat  superficial  i  l'estat  de  la  superfície  sobre  la  què  s'ha 
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
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
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per 
la DF
Les  unions  s’han  de  fer  amb  els  accessoris  subministrats  pel  fabricant  o  expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en 
la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S’ha  de  comprovar  que  les  característiques  del  producte  a  col·locar  corresponen  a  les 
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,  
plaques de formigó, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ3 - FONTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ3124EZ,FQ3124EY.

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

Instal·lació  de  font  exterior  metàl·lica,  amb  aixeta  temporitzada  i  reixeta  de  desguàs, 
col·locada ancorada a dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris
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- Ancoratge de la font
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua
- Fixació de l'aparell
- Fixació de la reixeta
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar anivellada.
Ha de quedar ben fixada al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.
L’aparell  ha de quedar recolzat sobre el  suport  amb dispositius  intermedis per a la seva 
fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb 
junt de material elàstic.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm

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'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G9 - FERMS I PAVIMENTS
G92 - SUBBASES
G925 - SUBBASES DE GRANULAT-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9251125.

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

Formació de subbase per a paviment amb granulat-ciment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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- Estesa de la mescla
- Compactació amb humectació
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima 
obtinguda en l’assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa (NLT 305):
- Grava-ciment:
- Calçada: 4,5<= RC <= 7,0
- Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0
- Sòl-ciment: 2,5 <= RC <= 4,5
La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions 
ni ondulacions i amb els pendents adequats.
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, - 15 mm de la teòrica
- Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S’han d’aturar els treballs:
- Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui superior a 35 ºC
- Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin donar-se gelades
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses
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.
Un cop comprovada la capa d'assentament i abans de l'extensió, cal regar la superfície sense 
anegar-la.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui 
el gruix previst a la DT, amb les toleràncies establertes.
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació.
Sempre que sigui possible l’extensió s’ha de fer a tota l’amplària. Quan no es pugui s’ha de 
començar per la vora inferior i s’ha de fer per franges longitudinals.
No s’han de col.locar  franges  contigües quan no  es  pugui  garantir  que la  compactació  i 
acabat de la segona franja s’acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte 
en el cas que la DF permeti l’execució d’un junt de construcció longitudinal.
Abans de començar la compactació i en els casos senyalats a la Norma 6.1 IC de Secciones de 
firme, s’han de fer junts transversals en fresc separats una distància entre 3 i 4 m.
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de treballabilitat 
de la mescla i  disposant l’equip necessari  per aconseguir  la densitat prescrita a l’apartat 
anterior.
Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s’ha de mantenir 
humida.
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se abans que acabi el termini 
de treballabilitat de la capa contigua executada prèviament.
Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si l'allisada i recompactació 
quan hi hagi zones que superin la superfície teòrica. Si fos necessari el recrescut, la DF pot 
optar per incrementar el gruix de la capa superior o bé reconstruir la zona afectada.
Quan el procès constructiu s’aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat de 
la mescla i sempre al final de cada jornada, cal disposar junts de treball transversals.
Els junts de treball s'han de disposar de manera que la seva superfície quedi vertical, retallant 
part de la zona acabada.
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Un cop acabada la  capa s'ha  d'aplicar un reg de cura seguint  les prescripcions generals 
establertes per a aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer immediatament desprès 
de la compactació i en un termini màxim de 3 h des de la seva finalització.
No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7 
dies quan es tracti de vehicles pesats.
L’extensió d’una capa superior no s’ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a 
donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

G93 - BASES
G935 - BASES DE GRANULAT-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9351925.

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

Formació de base per a paviment, amb granulat-ciment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla
- Compactació amb humectació
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima 
obtinguda en l’assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa (NLT 305):
- Grava-ciment:
- Calçada: 4,5<= RC <= 7,0
- Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0
- Sòl-ciment: 2,5 <= RC <= 4,5
La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions 
ni ondulacions i amb els pendents adequats.
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, - 15 mm de la teòrica
- Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus
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- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S’han d’aturar els treballs:
- Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui superior a 35 ºC
- Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin donar-se gelades
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses
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.
Un cop comprovada la capa d'assentament i abans de l'extensió, cal regar la superfície sense 
anegar-la.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui 
el gruix previst a la DT, amb les toleràncies establertes.
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació.
Sempre que sigui possible l’extensió s’ha de fer a tota l’amplària. Quan no es pugui s’ha de 
començar per la vora inferior i s’ha de fer per franges longitudinals.
No s’han de col.locar  franges  contigües quan no  es  pugui  garantir  que la  compactació  i 
acabat de la segona franja s’acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte 
en el cas que la DF permeti l’execució d’un junt de construcció longitudinal.
Abans de començar la compactació i en els casos senyalats a la Norma 6.1 IC de Secciones de 
firme, s’han de fer junts transversals en fresc separats una distància entre 3 i 4 m.
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de treballabilitat 
de la mescla i  disposant l’equip necessari  per aconseguir  la densitat prescrita a l’apartat 
anterior.
Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s’ha de mantenir 
humida.
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se abans que acabi el termini 
de treballabilitat de la capa contigua executada prèviament.
Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si l'allisada i recompactació 
quan hi hagi zones que superin la superfície teòrica. Si fos necessari el recrescut, la DF pot 
optar per incrementar el gruix de la capa superior o bé reconstruir la zona afectada.
Quan el procès constructiu s’aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat de 
la mescla i sempre al final de cada jornada, cal disposar junts de treball transversals.
Els junts de treball s'han de disposar de manera que la seva superfície quedi vertical, retallant 
part de la zona acabada.
Un cop acabada la  capa s'ha  d'aplicar un reg de cura seguint  les prescripcions generals 
establertes per a aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer immediatament desprès 
de la compactació i en un termini màxim de 3 h des de la seva finalització.
No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7 
dies quan es tracti de vehicles pesats.
L’extensió d’una capa superior no s’ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a 
donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9H19214,G9H1N124.

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

Mescla bituminosa col.locada i compactada.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, 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
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
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 DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la  
DT
L’amplària  estesa  a  tots  els  semiperfils  no  ha  de ser  inferior  a  la  teòrica  deduïda  de la 
secció-tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L’amplària  estesa  a  tots  els  semiperfils  no  ha  de ser  inferior  a  la  teòrica  deduïda  de la 
secció-tipus.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
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.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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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.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir  
restes de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o 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.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui 
encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada.
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.
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.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m 
un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.
La  nova  mescla  s'ha  d'estendre  contra  el  junt,  s'ha  de  piconar  i  allisar  amb  elements 
adequats, 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.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua 
sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. 
Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
S’han de suspendre els  treballs  quan la temperatura sigui  inferior  a 5ºC per a capes de 
gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat 
els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts 
longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
L'estenedora  ha  d'estar  equipada  amb  un  element  calefactor  per  a  l’execució  del  junt 
longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 
fórmula de treball.
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.
La  compactació  ha  de  començar  a  la  temperatura  més  alta  possible,  sense  rebassar  la 
màxima prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla  
extesa;  i  s’ha  de  continuar  mentre  la  temperatura  de  la  mescla  no  baixi  de  la  mínima 
prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Excepte  a  les  mescles  drenants,  els  junts  han de  ser  verticals  i  han  de  tenir  una  capa 
uniforme i fina de reg d'adherència.
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No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a 
la temperatura ambient i amb la densitat adequada.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la mescla quan la  
temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, 
després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar 
el valor mínim de la temperatura.
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de 
regular  de  manera  que  la  superfície  de  la  capa  estesa  resulti  llisa  i  uniforme,  sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a 
la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la 
sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi  als  60ºC.  Fins  que la  capa no  assoleixi  la  temperatura  ambient,  s’han d’evitar  les 
aturades brusques i els canvis de sentit del transit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda 
d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, 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.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
m2 de superfície,  mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la 
llargària realment executada.
CONDICIONS GENERALS:
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

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.

G9J - REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9J12N00,G9J13400.

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

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó 
amb producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
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- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió 
de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir  
l’excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets 
una vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i  les rasants especificades a la DT. Ha de 
complir  les  condicions  especificades  per  la  unitat  d'obra  corresponent  i  no  ha  d’estar 
estovada per un excés d'humitat.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de 
producte a la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb 
un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible,  
mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es  pot  dividir  la  dotació  prevista  per  a  la  seva  aplicació  en  dues  vegades,  si  la  DF  ho 
considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el 
cas de l’estesa d’un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas, la  
velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
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Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos 
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les 
capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir  
les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els  
vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim 
de 4,76 mm.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs  en  aquesta  unitat  d'obra  el  granulat  de  cobertura  per  a  donar  obertura  al 
trànsit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS                                                                                          
3                                                                                                      
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS                                                                                                  
4                                                                                                      
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT                                                                            
5                                                                                                     

*document aprovat definitivament en junta de govern local de 9 de setembre de 2010

ÍNDEX ESTUDI BASIC
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1.1 Introducció
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2 DADES GENERALS DE L'OBRA
2.1 Descripció de l'obra
2.2 Emplaçament
2.3 Superfície construïda
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MEMÒRIA

1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BÀSIC

1.1 Introducció
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El  present  Estudi  Bàsic  de Seguretat i  Salut  estableix,  durant la  REMODELACIÓ I 
SUPRESSIÓ  DE  BARRERES  ARQUITECTÒNIQUES  EN  SECTORS  DE  L’AVINGUDA 
MEDITERRÀNIA,  les  disposicions  tècniques  bàsiques  relatives  a  prevenció  de  riscos 
d'accidents i malalties professionals derivats de la seva construcció, així com els derivats dels 
treballs  de  reparació,  conservació,  entreteniment,  manteniment  i  les  instal·lacions 
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors i diferent personal aplegat a l'obra.

Servirà per donar unes directrius essencials a l'empresa o empreses constructores per 
a portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, sota el control del  Coordinador de Seguretat i Salut, 
durant l’execució de l’obra o, quan no tingui, de la  Direcció Facultativa, d'acord amb la 
Normativa  Vigent  i  concretament,  amb  el  Reial  Decret  1627/1997,  del  24  d’octubre, 
mitjançant el qual s'implanta obligatòriament la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el  
Treball,  pel  qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i  salut,  en els  projectes 
d'Edificació i Obres Públiques.

1.2 Deures, obligacions i compromisos

Segons  els  Arts.  14  i  17,  en  el  Capítol  III  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals 
s’estableixen els següents punts:

1. -Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut 
en  el  treball.  L’anomenat  dret  suposa  l’existència  d’un  correlatiu  deure  de 
l’empresari  de  protecció  dels  treballadors  enfronts  dels  riscos  laborals.  Aquest 
deure  de  protecció  constitueix,  igualment,  un  deure  de  les  Administracions 
Públiques,  respecte  al  personal  al  seu  servei.  Els  drets  d’informació,  consulta  i 
participació, formació en matèria preventiva, paralització de l’activitat en cas de 
risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes prevists en la 
present  Llei,  formen  part  del  dret  dels  treballadors  a  una  protecció  eficaç  en 
matèria de seguretat i salut en el treball.

2. -En compliment del deure protecció, l’empresari deurà garantir  la seguretat i  la 
salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. 
A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la 
prevenció  dels  riscos  laborals  mitjançant  l’adopció  de  quantes  mesures  siguin 
necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les 
especialitats que es recullen en els articles corresponents en matèria d’avaluació de 
riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en 
casos d’emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la 
constitució d’una organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts en 
el Capítol IV de la present Llei.  L’empresari desenvoluparà una acció permanent 
amb la  finalitat  de perfeccionar  els  nivells  existents  de protecció i  disposarà  el 
necessari  per  a  l’adaptació  de  les  mesures  de  prevenció  assenyalades  en  el 
paràgraf anterior a les modificacions que puguin experimentar les circumstàncies 
que incideixin en la realització del treball.

3.  -L’empresari  deurà  complir  les  obligacions  establertes  en  la  normativa  sobre 
prevenció de riscos laborals.

4. -Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l’atribució de funcions 
en matèria de protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l’empresa i el recurs 
al  concert  amb  entitats  especialitzades  per  al  desenvolupament  d’activitats  de 
prevenció completaran les accions de l’empresari, sense que per això li eximeixin 
del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense perjudici de les accions 
que pugui exercitar, si escau, contra qualsevol altra persona.

5. -El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball  no deurà 
recaure de cap manera sobre els treballadors.

Equips de treball i mitjans de protecció

1. -L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat que els equips de 
treball  siguin  adequats  per  al  treball  que  degui  realitzar-se  i  convenientment 
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adaptats  a  aquest  efecte,  de forma que garanteixin  la  seguretat i  la  salut  dels 
treballadors a utilitzar-los. Quan la utilització d’un equip de treball pugui presentar 
un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l’empresari adoptarà 
les mesures necessàries amb la finalitat que:

* La utilització de l’equip de treball quedi reservada als encarregats d’aquesta 
utilització.
* Els treballs de reparació, transformació,  manteniment o conservació siguin 

realitzats pels treballadors específicament capacitats per a això.
2. -L’empresari deurà proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual 

adequats per a l’acompliment de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu dels 
mateixos  quan,  per  la  naturalesa  dels  treballs  realitzats,  siguin  necessaris.  Els 
equips de protecció individual deuran utilitzar-se quan els riscos no es puguin evitar 
o no puguin limitar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o 
mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.

1.3 Principis bàsics de l’acció preventiva

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

*El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
*L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

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

*La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
*El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i  

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

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

*La recollida dels materials perillosos utilitzats
*L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

*L'adaptació  en funció  de  l'evolució  de  l'obra  del  període  de temps  efectiu  que  s'haurà  de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball

*La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms
*Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

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

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15 i 16 de la Llei 31/95 són els 
següents:

1.  -L'empresari  aplicarà les  mesures  que  integren el  deure  general  de  prevenció, 
d'acord amb els següents principis generals:

*Evitar riscos
*Avaluar els riscos que no es puguin evitar
*Combatre els riscos a l'origen
*Adaptar  el  treball  a  la  persona,  en  particular  amb  el  que  respecta  a  la 

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

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

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

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

2. -L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines
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3.  -L'empresari  adoptarà  les  mesures  necessàries  per  garantir  que  només  els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic

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

5. -Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir 
com a  àmbit  de  cobertura  la  previsió  de  riscos  derivats  del  treball,  l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respectes d'ells mateixos 
i les societats cooperatives, respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal.

Avaluació dels riscos
1.  -L’acció  preventiva  en  l’empresa  es  planificarà  per  l’empresari  a  partir  d’una 

avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es 
realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l’activitat, i en 
relació Amb aquells que estiguin exposats a riscos especials. Igual avaluació haurà 
de  fer-se  amb  ocasió  de  l’elecció  dels  equips  de  treball,  de  les  substàncies  o 
preparats  químics  i  del  condicionament  dels  llocs  de  treball.  L’avaluació  inicial 
tindrà  en  compte,  aquelles,  altres  actuacions  que  hagin  de  desenvolupar-se  de 
conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i 
activitats  d’especial  perillositat.  L’avaluació  serà  actualitzada  quan  canvien  les 
condicions de treball i, en tot cas, se sotmetrà a consideració i es revisarà, si fóra 
necessari, amb ocasió dels danys per a la salut que s’hagin produït. Quan el resultat 
de  l’avaluació  ho  fes  necessari,  l’empresari  realitzarà  controls  periòdics  de  les 
condicions  de  treball  i  de  l’activitat  dels  treballadors  en  la  prestació  dels  seus 
serveis, per a detectar situacions potencialment perilloses.

2. -Si els resultats de l’avaluació prevista en l’apartat anterior ho fessin necessari, 
l’empresari  realitzarà  aquelles  activitats  de  prevenció,  incloses  les  relacionades 
amb els  mètodes de  treball  i  de  producció,  que garanteixin  un  major  nivell  de 
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. Aquestes actuacions hauran 
d’integrar-se  en  el  conjunt  de  les  activitats  de  l’empresa  i  en  tots  els  nivells 
jeràrquics de la mateixa.  Les activitats de prevenció hauran de ser  modificades 
quan  s’aprecien  per  l’empresari,  com  a  conseqüència  dels  controls  periòdics 
previstos en l’apartat anterior, la seva inadequació als fins de protecció requerits.

3. -Quan s’hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, amb ocasió de 
la vigilància de la salut prevista en l’article 22, apareguin indicis que les mesures de 
prevenció  resulten  insuficients,  l’empresari  portarà  a  terme  una  investigació 
respecte d’això, a fi de detectar les causes d’aquests fets.

2 DADES GENERALS DE L’OBRA

2.1 Descripció de l'obra

Enderroc:
Demolició d’elements que formen els paviments existents de les voreres, ( vorades, 

paviments de panot, i les seves bases.
Demolició  dels  daus  de  fonamentació  dels  fanals  existents,   sabates  de  murs  de 

formigó, soleres, graonats de les escales existents. Enretirada d’elements de mobiliari urbà, i 
elements metàl·lics (baranes).

Es realitzaran per mitjans mecànics, manuals o mixtes segons el cas, amb càrrega 
sobre  camió  i  transport  a  l’abocador  o  a  magatzem municipal  (aquells  elements  que  es 
puguin reutilitzar)

Moviments de terres:
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Excavació d’un mínim de 15 cm. de terra vegetal.
Excavació o terraplenat per formació de perfils definitius del projecte.
Excavació de rases per a la detecció de serveis i escomeses existents.
Aprofitament de les terres de l’obra per reblert i transport a l’abocador de la resta no 

apta per reblert.
Aportació de terra adequada per a la formació de les rasants definitives.

Sanejament
Xarxa  d’evacuació  d’aigües  pluvials  i  drenatges,  juntes  mecàniques  amb   goma, 

col·locada sobre una base de 15 cm de formigó H-100 i formigonat de tot el tub fins a 20 cm 
per sobre de la clau, i 50 cm, a tots aquells punts en la que l’alçada de la clau a la rasant sigui 
inferior a un metre.

Col·locació d’embornals, d’obra o prefabricats d’uns 80 cm de fons, amb reixa i marc 
de fosa dúctil de dimensions 300 x 500 mm. El marc (conjunt) anirà collat a un pericó de 60 x  
80 cm de maó calat de 15 cm sobre una solera de formigó de 10 cm. L’interior anirà revocat  
amb acabat lliscat i els cantells arrodonits.

Els d’embornals i drenatges es connectaran directament als pous de la nova xarxa, 
que connectarà a la xarxa existent.

S’hauran de restituir els pous i pericons existents afectats pel canvi de cota de les 
rasants.

Paviments Generals

Als aparcaments
El paviment dels aparcaments es farà amb formigó H-175, de 15 cm de gruix amb 

malla de 30 x 15 x 4

A la calçada
A la  calçada,  el  paviment  serà d’aglomerat.  La  secció  estarà  formada per  terreny 

millorat,  amb  compactació  al  98  %  ,  una  sub-base  de  zahorres  de  25  cm,  una  capa 
d’aglomerat de 8 cm tipus G-20, i una rodadura de 4 cm tipus D-12

A les voreres
Es  farà  una  reparació  del  panot  existent,  amb reposició  de  noves  peces  com les 

existents i/o ajust de les existents, a aquells llocs que ho requereixin, sobre tot en els enllaços 
amb els paviments existents. El panot, serà col·locat a l’estesa amb sorra-ciment amb 200 
Jg/m3 de ciment Pòrland elaborada a l’obra amb formigonera i beurada de ciment.

Enllumenat
Les  columnes  d’interbloc  seran  de  tipus  Nikolson  de  bàcul  de  4  m  d’alçària  i  

il·luminaria de globus tipus Carandini SM 500/R codi 230231/10823 amb VSAP 100 w. La línia,  
posta a terra i daus de formigó serà tota nova.

A la voravia les columnes seran de 10 m d’alçada, i la il·luminaria de las mateixes 
característiques però de 250 w.

Mobiliari Urbà
S’instal·laran Banc tipus Neobarcino  de la casa Fundición Dúltil Benito i similars. Les 

papereres seran trabucables de diàmetre 40 cm tipus paperera tipus PA679 de fundicion 
ductil Benito.

Parc infantil de 1/12 anys 

Jardineria
L’enjardinament  constarà  en  la  formació  dels  escocells,  la  plantació  de  grups 

d’arbustos  de  mitja  alçada i  tonalitats  diferents,  adequats  a  la  corresponent  orientació  i 
plantes tapitzants amb escorça de pi. El reg de tot el conjunt serà a base de goters integrats 
autocompensats de la marca  Tech line, previstos amb sistema de programació Unik de Rain 
Byrd.
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Plantació d’arbres 18-20, a arrel nua, i sense escapçar. Inclou millora de terres a base 
de substrat format a parts iguals per sorra de riu rentada i matèria orgànica compostada, a 
raó de 0,5 m3 per arbre i tutoratge mitjançant tutor de rodó de fusta tractada.

Sistema de reg a base de: arqueta de reg, amb programador senzill de funcionament a 
piles, 1 sector, vàlvula de tancament i  regulador de pressió,  tuberies i  accessoris, i  doble 
anella de goters integrats autocompensats per arbre, a raó de 3 goters pel ml i amb anelles 
de diàmetre 1m. Inclou obertura i tancament de rases i obra civil si fos necessària.

Escomesa de reg amb comptador, a càrrec de la companyia subministradora de l'aigua 
al municipi.

2.2 Emplaçament

L’obra està situada al carrer Algarve, de Badia del Vallés.

2.3 Superfície construïda

Superfície total de l’actuació aproximada és de 2.441,00 m2

2.4 Pressupost, Termini d'execució i Mà d'obra

El pressupost aproximat de les obres és de euros DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL 
NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA (249.927,60 €) 

Es preveu un termini d'execució de les obres de 8 mesos.

Es preveu un nombre màxim de mà d'obra en punta d'execució de 8 persones.

2.5 Promotor

El Promotor és L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÉS.

2.6 Autor/s del Projecte

El projecte, ha estat realitzat pels SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT DE BADIA 
DEL VALLÉS.

2.7 Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Els SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÉS

2.8 Interferències i serveis afectats

La interferència principal serà amb tercers, circulació de vianants.

Possiblement hi haurà interferències amb conduccions soterrades.

2.9 Instal·lacions provisionals previstes

*Instal·lació provisional d’electricitat amb els elements de protecció i  posta a terra 
definits per la Normativa Legal Vigent.

*Instal·lació provisional d’enllumenat d’obra adaptat al Vigent Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió.

*Instal·lació provisional de subministrament d’aigua.
*Instal·lació dels serveis d’higiene i benestar:

*Caseta per a vestuaris del personal, equipada amb farmaciola completa.
*Caseta per comunes, dutxes i lavabos pel personal, amb desguàs connectat a 

la xarxa general.
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*Caseta per a menjador del personal, equipada amb bancs, taula i aparell per 
escalfar menjar.

2.10 Serveis i Unitats constructives de l'obra

Existeixen a peu d'obra els serveis següents:
*Electricitat.
*Aigua.
*Gas
*Telefonia.

Relació d'unitats constructives que composen l'obra:
*Mobiliari urbà
*Il·luminació
*Pavimentació voreres
*Enjardinament
*Aparcament
*Vials

3 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicable a l'obra i 
establertes  a  l'annex  IV  del  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d'octubre,  s'enumeren  a 
continuació els riscos més usuals a les obres, tot i considerant que alguns d'ells es poden 
donar al llarg de tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls,  cremades,  erosions i  cops,  havent-se  d'adoptar  en cada moment  la  postura més 
adient pel treball que es realitzi.

A  més,  s'ha  de  tenir  en  compte  les  possibles  repercussions  a  les  estructures 
d'edificacions veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats, segons la 
normativa vigent.

Tanmateix,  els  riscos  i  les  mesures  relacionats  s'hauran  de  tenir  en  compte  pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

3.1 Riscos Professionals

3.1.1 Treballs preliminars

Riscos més freqüents:
*Atropellament i cops amb maquinària
*Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil
*Caiguda de persones

Proteccions col·lectives:
*En tot moment es mantindran les zones de treball net i ordenades
*A  nivell  de  sòl,  s'acotaran  les  àrees  de  treball  sempre  que  hi  hagi  previsió  de 

circulació de persones o vehicles i es col·locaran els senyals  SNS-311  "RISCOS DE 
CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS", SNS-312 "RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL" i SNS-310 
"MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".
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*La rampa de sortida de vehicles serà independent  dels  accessos als  vianants,  no 
tindrà un pendent superior al 7%, estarà il·luminada adequadament i disposarà d'un 
senyal de STOP ben visible abans d'accedir a la via pública.

*Als  accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible  els  senyals normalitzats 
"PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA",  "ÚS OBLIGATORI DE CASC 
PROTECTOR” I "RISCOS DE CAIGUDA D'OBJECTES".

*Les façanes principals romandren tancades i  disposaran, a nivell  del primer forjat, 
d'una marquesina rígida per protegir els vianants de la caiguda d'objectes des de 
nivells superiors.

*Equips de protecció individual:
*Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 

per la UE.
*És preceptiu l'ús de granota de treball.

*S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions 
de treball  ho exigeixin,  sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992),  RD 
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

3.1.2 Instal·lació provisional d’electricitat

Riscos més freqüents:
*Cremades per deflagració elèctrica.
*Contactes elèctrics directes.
*Contactes elèctrics indirectes.
*Caiguda de persones al mateix nivell.
*Caiguda de persones a diferent nivell.

Proteccions col·lectives:
*Qualsevol  part  de  la  instal·lació  es  considerarà  sota  tensió  mentre  l'empresa 

subministradora  no  comprovi  l'escomesa,  que  preferentment  serà  soterrada  i 
disposarà d'un armari de protecció i mesura directa, realitzat amb material aïllant, 
amb entrada i sortida de cables per la part inferior. La porta disposarà de pany de 
cop,  amb  clau  de  triangle  i  amb  possibilitat  de  passar-hi  un  enclavament.  La 
profunditat mínima de l'armari serà de 0,25 m.

*El  quadre  general  de  comandament  i  protecció  estarà  col·locat  a  continuació  del 
quadre d'escomesa,  i estarà dotat de seccionador general de comandament i tall 
automàtic  omnipolar  i  protecció,  mitjançant  interruptors  magnetotèrmics  i 
diferencials de 300 mA.

*El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements sota 
tensió.
*D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les màquines i  les 

eines  d'obra,  que  estaran  dotats  d'interruptor  omnipolar  i  interruptor  magnetotèrmic 
general. Les sortides estaran protegides amb interruptors magnetotèrmics diferencials de 
30 mA. Les bases seran blindades tipus CETAC i els cables mànega disposaran també de 
funda protectora aïllant i resistent a l'abrasió.

*El circuit d'il·luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 V.
*Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris, protegits amb 

interruptors magnetotèrmics d'alta sensibilitat, circuit de presa a terra i circuit de tensió de 
seguretat a 24 V, on es connectaran les eines elèctriques per a treballs en zones humides i  
la il·luminació portàtil (24V), respectivament en els diferents talls. Aquests quadres seran 
instal·lació mòbil, segons les necessitats de l'obra, i compliran les condicions exigides per a 
instal·lacions a la intempèrie. Es col·locaran de manera estratègica, a fi de disminuir en la 
mesura del possible el nombre de línies i la seva longitud.

*Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1000V.
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*Tots  els  quadres  elèctrics   d'obra  tindran  col·locat  de  manera  visible  el  senyal 
normalitzat "RISC ELÈCTRIC", que disposarà  d'una plataforma aïllant a la base i no 
tindrà accés directe a elements de baixa tensió.

Equips de protecció individual:
*Casc de seguretat dielèctrica, homologat per la UE.
*Guants dielèctrics, homologats per la UE.

*Guants  de tafilet  (tipus  alta  sensibilitat),  amb maniguets llargs incorporats,  per  a retirar 
fusibles i realitzar treballs de precisió al  voltant d'elements de baixa tensió.

*Comprovador de tensió.
*Eines manuals dielèctriques, homologades per la UE.
*Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl·lic.
*Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN.
*Botes aïllants.
*Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques.
*Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants.

*S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions 
de treball  ho exigeixin,  sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992),  RD 
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

3.1.3 Enderrocs

Definició dels treballs:
Demolició dèlements puntuals

Riscos més freqüents:
*Caiguda de persones al mateix nivell.
*Caiguda de persones a diferent nivell.
*Caiguda d'objectes.
*Caiguda de runa.
*Esfondraments no controlats.
*Generació de pols.
*Projecció de partícules.
*Cops i talls.
*Ambient excessivament sorollós.
*Sobreesforços per postures incorrectes.

Proteccions col·lectives:
*Instal·lació d'una plataforma volada de la línia de façana sobre la via pública, que 

haurà de tenir com a mínim una amplada d'1,50 m i haurà de suportar una càrrega 
de 600 Kg/m2. Es podrà col·locar bé aprofitant la part inferior de la bastida de façana, 
bé fent-la volar a nivell de la primera planta. De la mateixa manera es protegiran les 
edificacions pròximes que siguin d'alçada inferior a l'edifici que s'ha d'enderrocar.

*Tota la part de l'obra que limiti amb vies públiques s'haurà de barrar amb una tanca de 2,00 
m d'alçada, feta amb material consistent.

*S'han de preveure portes d'accés independent per a vehicles i persones, que s'han de 
poder tancar perfectament un cop acabada la jornada laboral.

*Protecció  de  les  instal·lacions  generals  que  passin  a  prop  de  la  finca  que  s'ha 
d'enderrocar.
*Protecció de la pols produïda per la demolició mitjançant la col·locació de lones o canyís al  

llarg de tota la bastida.

*S'ha de tenir cura de l'estabilitat i la continuïtat dels conductes verticals d'evacuació 
de runa. Els conductes disposaran a la part inferior d'un tram una mica inclinat per 
tal d'evitar l'impacte directe de la runa sobre el camió o la tremuja.

*En  enderrocar  mitgeres,  cal  comprovar  que  no  estiguin  mancomunades,  per  tal 
d'evitar desploms de l'edifici veí.

*Cal  vigilar  l'aparició  d'esquerdes  en  mitgeres  o  façanes  mitjançant  la  col·locació  de 
testimonis. Si evolucionen, caldrà consolidar les mitgeres.

 123 



REMODELACIÓ  I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECÒNIQUES EN SECTORS DE L’AV. MEDITERRÀNIA

*Tots els forats, tan horitzontals com verticals, estaran protegits amb baranes rígides de 0,90 
m d'alçada, amb protecció intermèdia i  entornpeu, que siguin capaces de suportar una 
empenta tangencial de 150 Kg/m que no es retiraran fins el moment d'enderrocar el forjat 
que correspongui.

*Apuntalaments i estintolaments sempre que calgui.

Equips de protecció individual:
*Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat, homologats per la UE.
*És preceptiu l'ús de granota de treball.
*Guants de treball o anti tallada, segons el tipus d'activitat.
*Per a treballs d'alçada serà obligatori l'ús de cinturó de seguretat homologat.
*Ulleres anti fragments homologades, quan hi hagi risc de projecció de fragments de 
runa.

*S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions 
de treball  ho exigeixin,  sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992),  RD 
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

3.1.4 Moviments de terres

Definició dels treballs:
Esplanació,  terraplenada  i  compactació  de  les  terres  per  acordar  suaumenmt  els 
nivells existents.

Riscos més freqüents:
*Lliscament, sifonament i esllavissada del terreny
*Atropellament i cops amb la maquinària.
*Bolcada o falses maniobres de la maquinària mòbil
*Caiguda de persones a diferent nivell.
*Caiguda de persones al mateix nivell.
*Interferències amb instal·lacions de subministrament públic.

Proteccions col·lectives:
*En tot moment es mantindrà les zones de treball, netes i ordenades.
*A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 

persones o vehicles i  es col·locaran els senyals  SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A 
DIFERENT NIVELL" i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

*Les rampes d'accés de vehicles a l'àrea de treball seran independents dels accessos 
de vianants.
*Quan  necessàriament  els  accessos  hagin  de  ser  comuns,  es  delimitaran  als  vianants 

mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents.

*La barana situada a la coronació del mur perimetral no es retirarà fins a l'execució del nivell 
del carrer. S'evitarà mitjançant cinta d'abalisar i senyalització adequada la permanència o 
pas de persones sota càrrega suspesa. La sortida del recinte de l'obra a la zona d'oficines i 
vestuaris serà degudament protegida amb una marquesina de seguretat capaç de suportar 
la caiguda dels materials comuns.

*Sempre  que  s'hissin  materials  i  la  grandària  o  la  forma  d'aquests  poguessin  ocasionar 
topades amb l'estructura i  altres elements, es guiarà la càrrega amb cables o corda de 
retinguda.

*La  maquinària  de  moviment  de  terres  disposarà  de  cabina  amb  pòrtic  anti  bolcada, 
d'extintor i de dispositiu avisador acústic de marxa enrera.

*Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin 
visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.

*Els materials sobrants, procedents de l'apuntalament, desencofrat o retalls metàl·lics 
s'arreplegaran a suficient distància de les zones de circulació i treball. Es retiraran els 
elements punxants o tallants que en sobresurtin.

Equips de protecció individual:

 124 



REMODELACIÓ  I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECÒNIQUES EN SECTORS DE L’AV. MEDITERRÀNIA

*Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica i sola antilliscant, 
homologats per la UE.

*És preceptiu l'ús de granota de treball.
*Cinturó anti caigudes homologat, classe C, en treballs d'alçada.
*Sàgola d'ancoratge per a desplaçaments del cinturó de seguretat i fiançament.

*S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions 
de treball  ho exigeixin,  sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992),  RD 
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

3.1.5 Xarxa de drenatge i sanejament

Definició dels treballs:
Clavegueres amb tubs de PE de diàmetres: 250, 315, 500 i 630 mm., connexió a pou 

de registre existent, pous de registre i pericons i cunetes, embornals i interceptors.

Riscos més freqüents:
*Esllavissades del terreny
*Caiguda de persones al mateix nivell.
*Caiguda de persones a diferent nivell.
*Cop i talls.
*Atrapament amb tubs i elements d'hissat

Proteccions col·lectives:
*En tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball.
*A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 

personal o vehicles a les seves proximitats i es col·locarà el senyal SNS-311 "RISC 
DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL".

*En treballs a l'interior de rases de profunditat superior a 1,30m, si l'estabilitat del terreny ho 
aconsella, s'entibaran o atalussaran adequadament els laterals.

Equips de protecció personal:
*Serà obligatori l'ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 
per la UE.
*És preceptiu l'ús de la granota de treball.
*El personal que transporti o munti tubs es protegirà amb guants de treball.

*S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions 
de treball  ho exigeixin,  sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992),  RD 
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

3.1.6 Ram de paleta

Riscos més freqüents:
*Caiguda de persones al mateix nivell.
*Caiguda de persones a diferent nivell.
*Caiguda de material.
*Lesions oculars.
*Afeccions a la pell.
*Cops i talls produïts per eines de mà.
*Generació de pols.

Proteccions col·lectives:
*En tot moment es mantindran les zones de treball, netes i ordenades.

*Per  damunt  d'alçàries de treball,  superiors  als  2,00m la  bastida ha  d'estar  equipada de 
barana de 0,90 m d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entornpeu, que sigui capaç 
de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/m.

*L'accés a les bastides de més de 1,50m d'alçada es farà mitjançant escales de mà equipades 
de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0,70m la 
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superfície superior de la plataforma de treball.

*Els treballs en paraments de més de 4,00m d'alçada a nivell del sòl s'acotarà l'àrea 
de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", quedant 
terminantment prohibit el pas per sota de la bastida.

*Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d'un forat de forjat o façana serà 
obligatori per als operaris fer servir el cinturó de seguretat, o dotar la bastida de baranes 
sòlides.

*En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents:
*Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar per damunt 
de les espatlles.
*Fins a 3,00m d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos sense travar.
*Per sobre dels 3,00m i fins a 6,00m (màxima alçada permesa per aquest tipus de 
bastides) es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats.

*Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per sogalls 
i no poden volar més de 0,20m.

*L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m.
*Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre 

mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït.

Equips de protecció individual:
*Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 
per la UE.
*És aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es 
manipuli morter.
*El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants anti tallada de làtex 
rugós.
*S'haurà  de  dotar  els  treballadors  d'altres  elements  de  protecció  sempre  que  les 

condicions de treball  ho exigeixin,  sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

3.1.7 Paviments

Definició dels treballs:
Execució de tot tipus de paviments.

Riscos més freqüents:
*Caigudes al mateix nivell.
*Talls per l'ús d'eines de tall o elements amb arestes tallants.
*Afeccions reumàtiques per humitats als genolls.
*Dermatitis per contacte amb el ciment.
*Cossos estranys als ulls.
*Sobreesforços.
*D’altres.

Mesures preventives:
*El tall de les peces de paviments de pedra o ceràmics es farà per via humida per tal 

d'evitar les lesions per treball en ambients polsosos.
*El tall de peces de paviment per via seca amb serra circular es farà a sotavent per  

evitar respirar els productes del tall en suspensió.
*Les zones de treball tindran una il·luminació mitja de 100 lux mesurats a 1,5 m del 

sòl.
*L'enllumenat es farà per  mitjà  de portàtils  estancs,  amb mànec aïllant i  reixa de 

protecció de la bombeta amb alimentació de 24 V.
*El  transport  de  sacs  d'aglomerant  i  caixes  de  material  de  paviment  es  farà  amb 

carreta de mà per tal d'evitar sobreesforços.
*Els  sacs  d'aglomerants  i  les  caixes  de  material  de  paviment  es  disposaran 

ordenadament de forma repartida per tal d'evitar sobrecàrregues, i es col·locaran de 
manera que no facin nosa pel treball o el pas.
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*Els sacs d'aglomerants i les caixes de material de paviment es pujaran per la grua 
perfectament apilats dins de gàbies, per tal d'evitar accidents per la caiguda de tot o 
part de la càrrega.

*Els llocs en fase de poliment se senyalitzaran amb cartells de  PERILL PAVIMENT 
LLISCANT.

*Les polidores i abrillantadores estaran dotades de doble aïllament o connexió a terra 
de totes les seves parts metàl·liques per tal d'evitar els accidents amb risc elèctric, i 
el seu manillar estarà revestit de material aïllant.

*Les  polidores  i  abrillantadores  estaran  dotades  d'anell  de  protecció  contra 
atrapaments o abrasions.

*Les  operacions  de  manteniment  o  substitució  dels  raspalls  o  les  llimes  de  les 
polidores i abrillantadores es faran amb la màquina desendollada del corrent elèctric 
per tal d'evitar els accidents per risc elèctric.

*Els llots procedents del polit s'aniran conduint cap a zones que no siguin de pas i 
s'eliminaran tant aviat com sigui possible.

*Es col·locaran cables ancorats fermament a elements estructurals on agafar-hi  els 
cinturons de seguretat en treballs de pavimentar les terrasses, balcons,  escales i 
altres llocs sense baranes, amb riscos de caiguda al buit.

Elements de protecció personal:
*Granota de treball.
*Casc de polietilè homologat quan se circuli o s’estigui en llocs amb riscos de caiguda 

d'objectes.
*Botes de seguretat.
*Botes de goma amb puntera reforçada.
*Guants de goma o PVC.
*Guants de cuiro.
*Davantal impermeable.
*Faixa elàstica de protecció de la cintura.
*Polaines impermeables.
*Cinturó de seguretat.
*Cinturó porta eines.
*Ulleres de seguretat anti projeccions.
*Careta antipols amb filtre específic al treball a realitzar.

Elements de protecció col·lectiva:
*Delimitació i prohibició de pas pels llocs amb risc de caiguda d'objectes.
*Manteniment del lloc de treball net i endreçat.
*Col·locació de cartells de perill o d'informació.

3.1.8 Enllumenat Públic

Definició dels treballs:
Xarxa  nova  d’enllumenat  públic  amb  la  implantació  de  columnes  de  12  m  i  projectors, 

columnes de 5 m i lluminàries, pericons, cablejat i armari.

Riscos més freqüents:
*Caigudes al mateix o a diferent nivell.
*Caigudes de persones al mateix o a diferent nivell.
*Caigudes d’objectes.
*Talls per l'ús de màquines eines  manuals.
*Cops per eines manuals.
*Sobreesforços per postures forçades.
*Cremades.
*Electrocució per la deficient protecció dels quadres elèctrics.
*Electrocució per maniobres incorrectes en les línies.
*Electrocució per l'ús d'eines sense aïllament.
*Electrocució per connexions deficients.
*Explosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei.
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*Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa.
*Altres.

Mesures preventives:
*Hi haurà un lloc exclusiu per l'emmagatzematge del material elèctric.
*Es mantindrà el lloc de treball perfectament net i endreçat.
*El  muntatge  de  tota  la  instal·lació  elèctrica  el  farà  personal  especialitzat  amb 

possessió del carnet professional corresponent.
*En la realizació de les rases i pericons, es tindrà en compte les mesures preventives 

de rases i pous, incloses en la fase de moviment de terres.
*Les eines a emprar pels electricistes i muntadors estaran totes aïllades.
*L'última instal·lació de cables serà la que va del quadre general a l'escomesa de la 

companyia subministradora, per tal d'evitar la posta en tensió de l'edifici de manera 
accidental.

*Durant  l’aixecament  de les  columnes o bàculs  d’enllumenat,  en zones de trànsit, 
s’acotarà un radi igual a l’altura dels mencionats elements més 5 m.

*Durant  l’aixecament  de  les  columnes  o  bàculs  d’enllumenat,  es  vigilarà  en  tot 
moment que es respectin les distàncies de seguretat respecte a altres línies d’Alta 
Tensió aèrees. Per a tensions no superiors a 66 Kv a una distància de seguretat de 3 
m i superior a 66 Kv a una distància de seguretat de 5 m.

*Si el treball es fa amb tensió, s’identificarà el conductor a on s’efectua el mateix.
*Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica es posaran en coneixement de 

tot el personal que treballi a l'obra.
*Abans de posar en funcionament  la  instal·lació elèctrica,  es farà una revisió amb 

deteniment  de  les  connexions  de  mecanismes,  proteccions  i  empiuladures  dels 
quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament de Baixa Tensió.

Elements de protecció col·lectiva:
*Granota de treball.
*Casc de polietilè homologat 
*Botes aïllants de l'electricitat.
*Guants aïllants de seguretat.
*Ulleres protectores
*Faixa elàstica de protecció de la cintura.
*Comprovadors de tensió.
*Eines aïllants.

Elements de protecció col·lectiva:
*Manteniment periòdic de totes les eines, mecanismes i conductors, etc.
*Tanques de 90 cm d’altura.
*Escales de mà, amb peus antilliscants

3.1.9 Instal·lació de Reg

Definició dels treballs:
Execució de la xarxa de reg que consta de: rases, conductes de PE de diversos diàmetres,  
vàlvules, accessoris, pericons, electrovàlvules, programador.

Riscos més freqüents:
*Caigudes al mateix o a diferent nivell.
*Caigudes de persones al mateix o a diferent nivell.
*Caigudes d’objectes.
*Talls a les mans per objectes o eines.
*Atrapaments per objectes pesants.
*Explosions (bufador, botelles de gasos liquats, bombones, etc.).
*Els inherents a l'ús de la soldadura autògena.
*Punxades per objectes punxeguts.
*Cremades.
*Sobreesforços.
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*Els derivats de treballs sobre cobertes planes o inclinades.
*Altres.

Mesures preventives:
*Els operaris encarregats de la realització de la xarxa de reg, han de ser qualificats
*Tota  la  maquinària  mòbil  disposarà  de  llums,  clàxon  i  senyal  acústica  de  marxa 

enrerra. Es revisarà abans de l’inici dels treballs.
*L’aplec de materials i de les terres extretes en talls de fondària superior a 1,30 m, es 

disposaràq a una distància de 2 m com a mínim de la vora del tall.
*Els llocs de treball es mantindran en tot moments nets i endreçats.
*Es paralitzaran els treballs quan es descubreixin conduccions soterrànies d’electricita, 

gas, aigua, etc. no grafiades en els plànols.
*Les mesures de protecció de les rases, no es poden suprimir mentre hi hagi operaris 

treballant a una fondària igual o superior a 1,30 m sota rasant.
*Els llocs de pas estaran sempre lliures d'obstacles.
*Les mesures de protecció de les rases, no es poden suprimir mentre hi hagi operaris 

treballant a una fondària igual o superior a 1,30 m sota rasant.
*Es senyalitzarà l’obra amb senyals d’advertència, prohibició i obligació, en l’accés i en 

els talls necessaris.
*L’aplec dels tubs de sanejament, es farà en lloc apropiat i es falcaran per a evitar 

quees desplacin o rodin.
*Al  finalitzar  la  jornada  laboral,  les  rases  obertes  han  de  quedar  completament 

protegides.
*Les màquines portàtils que s’utilitzin tindran doble aïllament. La font d’energia s’ha 

de desconnectar sempre abans de canviar qualsevol accessori.

Elements de protecció personal:
*Granota de treball
*Casc de polietilè homologat.
*Guants de goma o PVC.
*Vestits impermeables per ambients plujosos.
*Calçat de seguretat.
*Ulleres protectores

Elements de protecció col·lectiva:
*Manteniment periòdic de totes les eines, mecanismes i conductors, etc.
*Tanques de 90 cm d’altura.
*Hi haurà cartells d'informació i avís.

3.1.10. Jardineria i Mobiliari Urbà

Definició dels treballs:
Treballs de jardineria consistents en: treballs previs, preparació del terreny, plantació i 

sembra de gespa i instal·lació de mobiliari urbà: bancs i paperes.

Riscos més freqüents:
*Caigudes de persones al mateix nivell.
*Caigudes d’objectes.
*Cops amb elements mòbils de màquines.
*Cops amb objectes o eines.
*Talls a les mans per objectes o eines.
*Sobreesforços.
*Pols ambiental.

Mesures preventives:
*Els operaris encarregats de la realització de la jardineria, han de ser qualificats
*Els llocs de treball es mantindran en tot moments nets i endreçats.
*Els llocs de pas estaran sempre lliures d'obstacles.
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*Tota  la  maquinària  mòbil  disposarà  de  llums,  clàxon  i  senyal  acústica  de  marxa 
enrerra. Es revisarà abans de l’inici dels treballs.

*Es senyalitzarà l’obra amb senyals d’advertència, prohibició i obligació, en l’accés i en 
els talls necessaris.

*Al  finalitzar  la  jornada  laboral,  les  rases  obertes  han  de  quedar  completament 
protegides.

*Per  evitar  lumbàlgies  es  procurarà  que  el  material  a  transportar  manualment  no 
superi els 30 Kg.

Elements de protecció personal:
*Granota de treball
*Casc de polietilè homologat.
*Guants de goma o PVC.
*Calçat de seguretat.
*Ulleres protectores

Elements de protecció col·lectiva:
*Tanques de 90 cm d’altura.
*Hi haurà cartells d'informació i avís.

3.1.11. Retroexcavadora i Pala carregadora

Riscos més freqüents:
*Atropellaments per manca de visibilitat, velocitat inadequada o altres causes.
*Desplaçaments  inesperats  de  la  màquina  per  sòl  excessivament  inclinat  o  per 

presència de fang.
*Màquina en marxa fora de control per abandonar la cabina sense desconnectar la 

màquina o per estar mal frenada.
*Bolcament de la màquina per inclinació excessiva del sòl.
*Caiguda per pendents.
*Xoc amb altres vehicles.
*Contacte amb línies elèctriques aèries o bé enterrades.
*Interferències  amb  infraestructures  urbanes.  Clavegueres,  aigua,  gas,  telèfon  o 

electricitat.
*Incendi.
*Cremades, per exemple en treballs de manteniment.
*Atrapaments.
*Projecció d'objectes.
*Caiguda de persones des de la màquina.
*Cops.
*Soroll propi i ambiental.
*Vibracions.
*Els derivats de treballs en ambients polsosos.
*Els derivats dels treballs sota condicions meteorològiques extremes.

*Els  derivats  de  situacions  singulars,  com  per  exemple  rescatar  culleres  bivalves 
atrapades a l'interior de les rases.

*D’altres.

Mesures preventives de caràcter general:
*L'excavació es farà en tot moment, segons les indicacions del Projecte i de la Direcció 

Facultativa
*És prohibit fer treballs o romandre sota l'acció del braç de la màquina.
*Els camins de circulació interna de l'obra es protegiran amb tot-u artificial per evitar 

la presència de fang.
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*És  prohibida  en  aquesta  obra  la  presència  de  retroexcavadores  desproveïdes  de 
cabina contra bolcament i contra impacte.

*Es revisaran periòdicament els punts de sortida de gasos del motor per vigilar que no 
entrin a la cabina.

*És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa i/o amb 
la cullera aixecada.

*És prohibit el transport de persones sobre la "Retro".
*És prohibit emprar el braç o la pala de la "Retro" per pujar persones a llocs elevats 

encara que sigui per a fer feines puntuals.
*Les  retroexcavadores  d'aquesta  obra  portaran llums  i  avisadors  sonors  de  marxa 

enrera.
*Es prohibeix en aquesta obra emprar la "Retro" com a grua per col·locar peces en 

l'interior de les rases.
*És prohibit fer esforços per sobre del límit admissible per la màquina.
*Es prohibeix deixar la "Retro a menys de 3 metres de la vorada superior dels talussos.
*S'instal·larà un senyal de perill  com a límit  de la zona de seguretat d'acció de la 

màquina. Aquest senyal es desplaçarà a mesura que avanci l'excavació.

Mesures a seguir pel maquinista:
*L'Encarregat de l'obra, entregarà per escrit el següent llistat de mesures preventives 

al  maquinista.  D'aquesta  entrega  en  quedarà  constància  amb  la  signatura  del 
Maquinista al peu d'aquest escrit:

*Per pujar i baixar de la "Retro", utilitzi els graons i les nanses disposades en la 
màquina.

*No pugi a la màquina a través de les llantes o de les cobertes de les rodes.
*Pugi i baixi de la màquina mirant cap a ella, és més segur.
*No permeti l'accés a la màquina a persones alienes al seu ús.
*No treballi amb la "Retro" en situacions de "mitja avaria", abans de treballar, 

arregli-la bé.
*Abans de fer el manteniment, recolzi la cullera a terra, pari el motor, posi el fre 

de mà i bloquegi la màquina.
*No guardi carburant ni draps engreixats a la màquina, ja que s'hi pot calar foc.
*No aixequi en calent la tapa del radiador, pot sofrir cremades.
*Manipuli el líquid anticorrosiu amb guants impermeables.
*Canvií l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.

*Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si els ha de manipular, 
faci-ho amb guants, no fumi ni atansi foc.

*Si ha de manipular el sistema elèctric, desconnecti la màquina i tregui la clau 
de contacte.

*Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidi-les i netegi-les d'oli, 
doncs és inflamable.

*Si  cal  arrencar  la  màquina  amb  la  bateria  d'una  altra  màquina,  vigili  les 
guspires, doncs els gasos de la bateria són inflamables i podria explotar.

*Vigili la pressió dels pneumàtics.
*Prengui tota mena de precaucions en fer excavacions i càrregues a camions.
*Abans d'iniciar cada torn de treball comprovi  el funcionament correcte de tots 

els comandaments.
*Si es topa amb cables elèctrics no salti de la màquina fins haver allunyat la 

màquina del lloc. Si vol sortir, no toqui elements metàl·lics, i salti el més lluny 
possible sense tocar el terra i la màquina a la vegada, a més, impedeixi que 
ningú toqui el terra i la màquina a la vegada, hi ha molt perill d'electrocució.

Elements de protecció:
*Granota de treball.
*Ulleres contra impacte.
*Casc de polietilè homologat en cas de risc de cops al cap.
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*Cinturó elàstic antivibratori.
*Guants de cuiro.
*Guants de goma.
*Botes adients per la conducció de vehicles.
*Màscara antipols amb filtres de recanvi.
*Davantal de cuiro.
*Polaines de cuiro.
*Botes de seguretat amb puntera reforçada per a treballs de manteniment.

3.1.12. Camió formigonera

Riscos més freqüents:
*Atropellament de persones.
*Topades amb altres màquines.
*Bolcada del camió.
*Caigudes, per ex., a l'interior d'alguna rasa.
*Caiguda de persones des del camió.
*Cops i atrapaments en emprar les canaletes.
*Caiguda d'objectes sobre el conductor o els operaris durant les operacions de buidat i 

neteja.
*Cops amb el cubilot de formigó.
*Els derivats dels treballs amb formigó.
*Sobreesforços.
*D’altres.

Mesures preventives de caràcter general:
*Les rampes d'accés tindran un pendent no superior al 20 % i el sol estarà protegit 

amb una capa de 20 cm., de tot-u artificial degudament compactat.
*El bombo i canaletes es netejaran en un lloc descobert lluny de les obres principals.
*El camió se situarà en el lloc de buidat dirigit per l'encarregat de l'obra o persona a 

qui delegui.
*Els camions de formigó no es podran atansar a menys de 2 m., de la vorada superior 

dels talussos.

Elements de protecció:
*Granota de treball.
*Casc de polietilè homologat per feines a l'exterior del camió.
*Botes impermeables.
*Davantal impermeable.
*Guants impermeables.
*Sabates adients per la conducció de camions.

3.1.13. Camió de transport

Riscos més freqüents:
*Atropellament de persones.
*Xocs contra altres vehicles.
*Bolcades per fallida de talussos.
*Bolcades per desplaçaments de càrrega.
*Atrapaments, per exemple en baixar la caixa.
*D’altres.
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Mesures preventives de caràcter general:
*Tots  els  camions  quan  facin  tasques  de  transport  en  aquesta  obra  estaran  en 

perfectes condicions de manteniment i conservació.
*Abans d'iniciar tasques de càrrega i descàrrega hi haurà el fre de mà posat i les rodes 

estaran immobilitzades amb falques.
*L'ascens i descens de la caixa es farà amb escala metàl·lica fixada al camió.
*Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l’Encarregat.
*La càrrega es taparà amb una lona per tal d'evitar esllavissaments.
*Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si és necessari es lligaran.

Mesures preventives a seguir en els treballs de càrrega i descàrrega:
*L'Encarregat de l'obra, entregarà per escrit el següent llistat de mesures preventives 

al  cap  de  la  quadrilla  de  càrrega  i  descàrrega.  D'aquesta  entrega  en  quedarà 
constància amb la signatura del Cap de Quadrilla al peu d'aquest escrit:

*Demani  guants  de  treball  abans  de  fer  feines  de  càrrega  i  descàrrega, 
s'estalviarà lesions molestes a les mans.

*Usi sempre botes de seguretat, s'estalviarà cops als peus.
*Pugi a la caixa del camió amb una escala.
*Segueixi sempre les indicacions del cap de l'equip, és un expert que vigila que 

no hi hagi accidents.
*Les  càrregues  suspeses  s'han  de  conduir  amb  cordes  i  no  tocar-les  mai 

directament amb les mans.
*No salti a terra des de la caixa, es pot fracturar els talons.

Elements de protecció:
*Granota de treball.
*Casc de polietilè homologat.
*Botes de seguretat.
*Guants de treball.
*Sabates adients per la conducció de camions.
*Cinturó de seguretat.

3.1.14. Dúmper autotrabuc

Riscos més freqüents:
*Bolcada de la màquina durant el buidat.
*Bolcada de la màquina durant el transport.
*Atropellament de persones.
*Xocs per manca de visibilitat.
*Caiguda de persones transportades.
*Els derivats de la vibració constant durant la conducció.
*Pols ambiental.
*Cops amb la maneta de posta en marxa.
*Vibracions. 
*Soroll.
*Els derivats de respirar monòxid de carboni en treballs en llocs tancats.
*Caiguda del vehicle durant les maniobres carregat en marxa endarrere.
*D’altres.

Mesures preventives de caràcter general:
*El conductor tindrà carnet de conduir de la classe B com a mínim, encara que no hagi  

de transitar per la via pública.
*S'instal·laran topades de final de recorregut abans dels talussos de buidat.
*Es prohibeix carregar els Dúmpers de manera que dificulti la visibilitat.
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*No  es  podran  transportar  càrregues  que  sobresurtin  lateralment  del  cubilot  dels 
dúmpers

*En aquesta obra és prohibit conduir Dúmper a més de 20 Km/h.
*El cubilot portarà un cartell amb indicació de la càrrega màxima admissible.
*És absolutament prohibit en aquesta obra transportar persones sobre els dúmpers.

Mesures preventives a seguir en els treballs de càrrega i descàrrega:
*L'Encarregat de l'obra, entregarà per escrit el següent llistat de mesures preventives 

al  conductor  dels  dúmpers.  D'aquesta  entrega  en  quedarà  constància  amb  la 
signatura del Conductor al peu d'aquest escrit:

*Abans de començar la feina, vigili l'estat dels pneumàtics i dels frens.
*Vigili els cops de maneta en posar el motor en marxa.
*Abans de posar el motor en marxa comprovi que hi ha el fre de mà posat.
*No  carregui  el  cubilot  per  sobre  de  la  càrrega  màxima  autoritzada  ni  de 

manera que dificulti la visibilitat.
*No transporti persones damunt la màquina, està totalment prohibit.
*Respecti els senyals de trànsit.
*Per pujar pendents de forta inclinació és més segur fer-ho marxa enrera.

Elements de protecció:
*Granota de treball.
*Casc de polietilè homologat.
*Cinturó elàstic antivibratori.
*Botes de seguretat.
*Botes impermeables.
*Vestit impermeable per ambients plujosos.

3.1.15. Camió grua i grua autopropulsada

Riscos més freqüents:
*Bolcada del camió.
*Atrapaments.
*Caigudes en pujar o baixar.
*Atropellament de persones.
*Desplom de la càrrega.
*Cops per la caiguda de paraments.
*Desplom de l'estructura en muntatge.
*Cremades en fer el manteniment.
*D’altres.

Mesures preventives de caràcter general:
*Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran falques d'immobilització a les 

rodes i es fixaran el gat estabilitzador.
*Les maniobres en la grua seran dirigides per un especialista.
*Els ganxos de la grua tindran tancadors de seguretat.
*Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible.
*El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible 

les maniobres seran dirigides per un especialista.
*Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20%
*És prohibit estacionar el camió a menys de 2 m., de la vorada superior dels talussos.
*És prohibeix arrossegar càrregues amb el camió.
*És prohibeix la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 m. del camió.
*És prohibeix la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió.
*El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent.
*La grua autopropulsada tindrà al dia el llibre de manteniment.
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*S'extremaran  les  precaucions  durant  les  maniobres  de  suspensió  d'objectes 
estructurals per la seva col·locació a l'obra, doncs hi ha operaris treballant en el lloc, i 
un petit moviment inesperat pot provocar greus accidents.

*No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 Km/h.

Mesures preventives a seguir pel conductor:
*L'Encarregat de l'obra, entregarà per escrit el següent llistat de mesures preventives 

al  conductor  del  Camió  Grua.  D'aquesta  entrega  en  quedarà  constància  amb  la 
signatura del conductor al peu d'aquest escrit:

*Mantingui el vehicle allunyat de terrenys insegurs.
*Eviti passar el braç de la grua per sobre del personal.
*No  faci  marxa  enrera  sense  l'ajuda  d'un  senyaler,  darrera  hi  pot  haver 

operaris.
*Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb la botzina i 

esperi a rebre instruccions, no toqui cap part metàl·lica del camió. No intenti 
abandonat la cabina, encara que el contacte hagi acabat, i no permeti de cap 
manera que ningú toqui el camió, doncs pot estar carregat d'electricitat. Si 
intenta  sortir  del  camió,  salti  tan  lluny  com sigui  possible  i  no  toqui  a  la 
vegada el terra i el vehicle, és molt perillós.

*Abans de desplaçar-se asseguri la immobilització del braç de la grua.
*No permeti que ningú pugi damunt la càrrega o es pengi del ganxo de la grua.
*Netegi el fang de les seves sabates abans de pujar a la cabina, doncs li poden 

relliscar els pedals de maniobra.
*Mantingui  en tot moment la vista sobre la càrrega. Si ha de mirar a un altre 

lloc pari la maniobra.
*No intenti sobrepassar la càrrega màxima de la grua.
*Aixequi una sola càrrega cada vegada.
*Abans de procedir a la càrrega de la grua, vigili que estiguin totalment estesos 

els gats estabilitzadors.
*No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa.
*No permeti  que  hi  hagi  operaris  sota  les  càrregues  suspeses,  poden  tenir 

accidents.
*Respecti en tot moment les indicacions adherides a la màquina, i faci que les 

respectin la resta de personal.
*Eviti el contacte amb el braç telescòpic en servei, pot sofrir atrapaments.
*No permeti que la resta de personal pugi a la cabina de la grua i manegi els 

comandaments, doncs poden provocar accidents.
*No permeti que s'emprin cables o suports en mal estat, és molt perillós.
*Asseguri's que tots els ganxos tinguin passador de seguretat.
*Empri sempre els elements de seguretat indicats.

Elements de protecció:
*Granota de treball.
*Casc de polietilè homologat.
*Guants de cuiro.
*Botes de seguretat.
*Sabates adients per la conducció.

3.1.16. Compresor

Riscos més freqüents:
*Bolcaments.
*Atrapaments de persones.
*Despreniment durant el seu transport en suspensió.
*Soroll
*Ruptura de la mànega de pressió.
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*Els derivats de l'emanació de gasos tòxics del motor.
*D’altres.

Mesures preventives de caràcter general:
*El compressor no es col·locarà ni s'arrossegarà a menys de 2 m. de la vorada superior 

dels talussos.
*El transport per suspensió es farà amb 2 cables i amb quatre punts d'ancoratge.
*El compressor es quedarà en el lloc previst, fermament subjectat de manera que no 

es pugi desplaçar per ell sol.
*Mentre funcioni, les carcasses estaran en tot moment en posició de tancades.
*A menys de 4 m., de distància serà obligatori l'ús de protectors auditius.
*Si és possible, els compressors se situaran a una distància mínima de 15 m del lloc de 

treball.
*El combustible es posarà amb la màquina parada.
*Les mànegues de pressió estaran en tot moment en perfecte estat. L'Encarregat de 

l'obra vigilarà l'estat de les mànegues i es preocuparà de la seva substitució.
*Els  mecanismes  de  connexió  es  faran  amb  els  ràcords  corresponents,  mai  amb 

filferros.

Elements de protecció:
*Granota de treball.
*Casc de polietilè homologat.
*Protectors auditius.
*Botes de seguretat.
*Guants de treball.

3.1.17. Martell pneumàtic i Martell trencador elèctric

Riscos més freqüents:
*Vibracions en membres i òrgans interns del cos.
*Soroll ambiental.
*Soroll puntual.
*Pols ambiental.
*Sobreesforços.
*Ruptura de mànega sota pressió.
*Contactes amb l'energia elèctrica.
*Projecció d'objectes o partícules.
*Caigudes al mateix o a diferent nivell.
*Caigudes d'objectes a nivells inferiors.
*Derrocament de l'objecte que s'està enderrocant.
*Els derivats de treballs i maquinària del seu entorn.
*D’altres.

Mesures preventives de caràcter general:
*S'acordonaran els llocs de treball amb martell amb risc de caiguda d'objectes.
*Cada feina es farà amb 2 quadrilles que s’alternaran cada hora,  en prevenció de 

lesions orgàniques per vibració continuada.
*A l'accés als llocs on es facin feines amb martells trencadors es col·locaran cartells 

amb els següents texts:
"OBLIGATORI L'ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS"
"OBLIGATORI L'ÚS D'ULLERES ANTIPROJECCIONS"
"OBLIGATORI L'ÚS DE MÀSCARES DE RESPIRACIÓ"

*El personal que faci servir martells trencadors serà especialista i tindrà experiència en 
aquests treballs.

*Es prohibeix l'ús de martells a personal no autoritzat.
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*Està  absolutament  prohibit  l'ús  de  martells  trencadors  en  les  excavacions  en 
presència  de  línies  elèctriques  enterrades  a  partir  de  ser  trobada  la  "banda"  de 
senyalització  de  perill,  sense  la  presència  continuada  de  l’encarregat  de  l'obra. 
Aquests treballs es faran extremant la precaució.

3.1.18. Formigonera elèctrica

Riscos més freqüents:
*Atrapaments.
*Contactes amb l'energia elèctrica.
*Sobreesforços.
*Cops per elements mòbils.
*Pols ambiental.
*Soroll ambiental.
*D’altres.

Mesures preventives de caràcter general:
*Les  formigoneres  d'aquesta  obra  no  se  situaran a menys  de 3  m.,  de  la  vorada 

superior de qualsevol talús ni de la vorada de qualsevol forjat.
*Les  formigoneres  d'aquesta  obra  no  se  situaran  a  dins  del  radi  d'acció  de  les 

càrregues suspeses de la grua o cabrestant.
*Al costat de la formigonera hi haurà un cartell amb el text:  "PROHIBIT EL SEU ÚS 

PER PERSONES NO AUTORITZADES".
*Les  formigoneres  tindran en tot  moment protegits  els  seus òrgans mecànics,  per 

carcasses de protecció.
*Les formigoneres d'aquesta obra estaran dotades de fre del gir del bombo, per evitar 

els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats.
*L'alimentació  elèctrica  es  farà  per  línia  aèria  a  través  del  quadre  auxiliar,  en 

combinació amb el terra i els disjuntors diferencials.
*Totes les parts metàl·liques de les formigoneres estaran connectades a terra.
*El personal de formigonera estarà autoritzat per la Constructora.
*La botonera de comandament de la formigonera estarà dotada de carcassa estanca.
*Les  connexions  elèctriques  de  la  formigonera  estaran  dotades  de  funda 

termoretracció estanca de seguretat.
*Les operacions de manteniment les faran personal especialitzat.

Elements de protecció:
*Granota de treball.
*Casc de polietilè homologat.
*Guants de treball.
*Ulleres de seguretat antipols.
*Vestit impermeable per ambients plujosos.
*Botes de seguretat impermeable.
*Protectors auditius.
*Màscara amb filtre bescanviable.

3.1.19. Màquines eina en general

Definició:
Riscos globals i mesures de caràcter preventiu en emprar qualsevol tipus de màquines 

eines elèctriques, tals com discos de tall, màquines de fer forats, serres de mà, màquines de 
fer regates i altres.

Riscos més freqüents:
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*Talls.
*Cremades.
*Cops.
*Projecció de fragments.
*Caiguda d'objectes.
*Contactes amb l'energia elèctrica.
*Vibracions.
*Soroll.
*Explosions de combustible.
*D’altres.

Mesures preventives de caràcter preventiu general:
*Les màquines eina a emprar en aquesta obra estaran en tot moment en perfectes 

condicions i portaran tots els elements de protecció de què vagin equipats d'origen.
*Els motors i elements de transmissió estaran protegits per carcasses.
*Totes  les  reparacions  es  faran  per  personal  especialitzat  i  amb  la  màquina 

desconnectada de l'alimentador elèctric.
*Les  màquines  espatllades  portaran  un  rètol  amb  el  text:  "NO  CONNECTAR, 

MÀQUINA EN PANA". Aquest rètol el col·locarà i retirarà la mateixa persona.
*Les màquines amb disc de tall, tindran el disc protegit per mitjà d'una carcassa.
*Les màquines eina que s'utilitzin en ambients amb productes inflamables, estaran 

protegides per carcasses antideflagrants.
*Les màquines eina es transportaran amb la grua lligades almenys de quatre punts.
*Les màquines eina que puguin produir pols s'utilitzaran en via humida.
*Les màquines que necessitin compressor, se situaran a una distància mínima de 10 

m., del mateix, per tal d'evitar el risc d'alt nivell acústic.
*És prohibit l'ús de màquines eina per personal no autoritzat.
*És prohibit deixar abandonades a terra màquines eina.
*Les  connexions  elèctriques  estaran  sempre  protegides  per  fundes  termoretracció 

estanques de seguretat.

Elements de protecció:
*Granota de treball.
*Casc de polietilè homologat.
*Guants de treball.
*Botes de goma.
*Plantilles anti claus.
*Ulleres anti projeccions.
*Màscara antipols amb filtre.
*Protectors auditius.

3.1.20 Eines Manuals

Definició:
Riscos  globals  i  mesures  de  caràcter  preventiu  en  emprar  qualsevol  tipus  d’eines 

manuals.

Riscos més freqüents:
*Cops a mans i peus.
*Talls a les mans.
*Projecció de partícules.
*Caigudes al mateix nivell.
*Caigudes a diferent nivell.

Mesures preventives de caràcter general:
*Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per les que ha estat dissenyades.
*Abans del seu ús es revisaran, no utilitzant les que estiguin en mal estat.
*Es mantindran netes d’olis, grasses i d’altres substàncies.
*Durant la seva utilització es tindrà cura del seu emmagatzematge.
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*Els treballadors reberen instruccions concretes sobre l’ús correcte de les eines que 
han d’utilitzar.

Elements de protecció:
*Granota de treball.
*Casc de polietilè homologat per desplaçaments dins l'obra.
*Ulleres de seguretat antipartícules.
*Guants de cuiro o PVC.
*Botes de seguretat.
*Cinturó de seguretat.

3.1.21 Soldadura per arc elèctric

Riscos més freqüents:
*Caigudes al mateix o a diferent nivell.
*Atrapaments entre objectes.
*Aixafaments de mans per objectes pesants.
*Els derivats de caminar sobre la perfilaria en altura.
*Caiguda de l'estructura.
*Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic.
*Els derivats de les inhalacions de vapors metàl·lics.
*Cremades.
*Contactes amb l'energia elèctrica.
*Projecció de partícules.
*Ferides als ulls per cossos estranys.
*Petjades sobre objectes punxants.
*D’altres.

Mesures preventives de caràcter general:
*En tot moment, el lloc de treball estarà net i endreçat.
*Es posaran xarxes ignífugues sota de tots els llocs on s'estiguin fent treballs en altura.
*Se  seguiran  com  a  norma  general  les  recomanacions  contingudes  en  l'apartat 

corresponent a les estructures d'acer.

Mesures preventives a seguir pels soldadors:
*L'Encarregat de l'obra, entregarà per escrit el següent llistat de mesures preventives 

a cada soldador.  D'aquesta entrega en quedarà constància amb la signatura dels 
soldadors al peu  d'aquest escrit:

*Les radiacions per arcs voltaics sons perilloses per la seva salut,   empri la 
pantalla de mà sempre que soldi.

*No miri directament l'arc voltaic, li pot produir greus lesions als ulls.
*No  piqui  els  cordons  de  soldadura  sense  protecció  ocular,  li  poden  entrar 

partícules als ulls.
*No  toqui  les  peces  recent  soldades  directament  amb les  mans,  empri  els 

guants.
*Soldi sempre en llocs perfectament ventilats.
*Abans de començar a soldar, vigili l'existència de persones sota la vertical del 

seu treball.
*No deixi la pinça porta elèctrodes al terra, deixi-la sempre enganxada al seu 

suport.
*Instal·li el cable del grup penjat a més de 2 m., del terra.
*Vigili que el seu grup estigui correctament connectat a terra.
*No anul·li la posta a terra del grup, perquè fa saltar el diferencial, demani al 

seu cap que repari l'avaria del grup.
*Desconnecti totalment el seu grup cada vegada que faci una pausa llarga, com 

per exemple anar a esmorzar o a dinar.
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*Les connexions seran sempre estanques i es prohibeixen les connexions amb 
cinta aïllant. 

*Les mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada 
estan totalment prohibides.

*Esculli l’elèctrode adient al cordó de soldadura a executar.
*Vigili  que  les  pinces  porta  elèctrodes  estiguin  correctament  aïllades  i  en 

perfecte estat.
*Empri tots els elements de protecció personal que se li recomani.

*Els treballs de soldadura es pararan amb condicions de pluja o vent superior als 50 
Km/h.

*Es col·locaran cables de seguretat en tots els elements estructurals per enganxar-hi 
el mecanisme de paracaigudes dels cinturons de seguretat.

*Els porta elèctrodes en mal estat estan rigorosament prohibits en aquesta obra.
*Les operacions de soldadura en llocs humits es faran amb el grup a l'exterior del lloc i 

amb una tensió de treball no superior als 50 V.
*En  condicions  normals,  les  operacions  de  soldadura  no  es  faran  amb  tensions 

superiors als 150 V., si els equips estan alimentats per corrent contínua.
*Prop dels llocs de soldadura hi haurà sempre un extintor de pols químic sec de 5 kg.
*El personal de soldadura d'aquesta obra serà especialista en aquests treballs.

Elements de protecció:
*Granota de treball.
*Casc de polietilè homologat per desplaçaments dins l'obra.
*Casc i careta de protecció per soldadura.
*Pantalla de soldadura.
*Ulleres de seguretat antipartícules.
*Guants de cuiro.
*Botes de seguretat.
*Davantal de cuiro.
*Guants aïllants al corrent elèctric.
*Cinturó de seguretat.

3.1.22 Soldadura oxiacetilènica i oxitall

Riscos més freqüents:
*Caigudes al mateix o a diferent nivell.
*Atrapaments entre objectes.
*Aixafaments de membres per elements pesants,
*Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics.
*Cremades.
*Explosió.
*Incendi.
*Ferides als ulls per cossos estranys.
*Petjades sobre objectes punxants.
*D’altres.

Mesures preventives de caràcter general:
*Les bombones de gasos liquats tindran les seves vàlvules protegides.
*No es barrejaran botelles de gasos diferents.
*Els trasllats es faran amb carros porta botelles.
*És prohibit deixar les bombones de gasos al sol sense protecció.
*Com que l'acetilè se subministra  dissolt en cetona a l'interior de la botella, pot passar 

que si s'inclina la botella hi hagi un accident per sortida directa de la cetona, és per 
això que es prohibeix l'ús  de les bombones de gasos en posició inclinada.

*Es prohibeix deixar les bombones de gasos abandonades.
*A la porta del magatzem de bombones es posaran els cartells: "PROHIBIT FUMAR I 

ENCENDRE FOC"  "PERILL D'EXPLOSIÓ", i hi haurà un extintor de pols químic sec 
de 5 Kg.
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-Els bufadors de soldadura i tall estaran dotats de vàlvula anti retrocés de la flama per  
evitar el perill d'explosió.

-L'Encarregat de l'obra, comprovarà el perfecte estat de les mànegues per immersió 
en un cubell d'aigua, tota manega deteriorada es descartarà immediatament.

Mesures preventives a seguir pel soldador:
*L'Encarregat de l'obra, entregarà per escrit el següent llistat de mesures preventives 

al soldador. D'aquesta entrega en quedarà constància amb la signatura del soldador 
al peu d'aquest escrit:

*Empri sempre els carros porta botelles.
*Eviti que les botelles es puguin donar cops o que puguin caure des d'altura.
*Empri tots els elements de protecció personal que li siguin recomanats.
*No inclini les botelles d'acetilè.
*Comprovi  sempre  que  les  mànegues  estiguin  en   perfecte  estat  i  que  les 

connexions siguin estanques.
*Abans d'encendre el bufador, comprovi que porti incorporades les vàlvules anti 

retrocés de la flama.
*Tanqui sempre les botelles quan hagi de deixar el treball, per exemple en anar 

a esmorzar o a dinar.
*El pas del gas s'ha d'obrir i tancar manualment, sense l'ajuda de cap eina, per 

exemple  les tenaces,  en cas que el  mecanisme d'obertura estigui  obturat, 
torni la bombona i demanin una de nova.

*No permeti que s'encenguin focs a prop de les bombones.
*No deixi el bufador a terra, sinó damunt un suport.
*Extenuí la mànega a 2 m., d'altura com a mínim.
*Les mànegues de dos gasos han d'estar unides entre ells a tot la llargada.
*No empri acetilè per tallar o soldar elements que continguin coure, encara que 

sigui amb poca quantitat, doncs es forma un gas molt explosiu, l'Acetilur de 
coure.

*Si ha de treure pintures amb el bufador, o bé ha de soldar elements pintats, 
empri una màscara de seguretat amb els filtres corresponents.

*No fumi mentre treballi amb gasos explosius.

Elements de protecció:
*Granota de treball.
*Casc de polietilè homologat.
*Casc i careta de soldador.
*Pantalla de protecció de soldadura.
*Guants de cuiro.
*Davantal de cuiro.
*Cinturó de seguretat.

3.2 Riscos de danys a tercers

Riscos de danys a tercers:
Els  riscos  que  durant  les  diferents  fases  d'execució  de  l'obra  poden  afectar  les 

persones o objectes són els següents:
*Caiguda de persones al mateix nivell.
*Caiguda d'objectes.
*Atropellaments.
*Col·lisions amb obstacles a la vorera

Mesures de protecció a tercers:
Es consideraran les mesures de protecció següents  per tal  de cobrir  el  risc de les 

persones que transiten pels voltants de l'obra:
*Muntatge  de  tanques,  a  base  d'elements  prefabricats,  de  2,00m  d'alçada,  separant  el 

perímetre de l'obra de les zones de trànsit exterior.
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*Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s'instal·larà un 
passadís cobert d'estructura tubular amb senyals, que hauran de ser òptiques i lluminoses 
per a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al trànsit rodat. Opcional, es podrà 
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.

*Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, durant la maniobra de 
descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís de vianants i el 
de vehicles per fora de les zones d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de 
reixes metàl·liques de separació d'àrees. Es col·locaran llums de gàlib nocturn i senyals de 
trànsit que avisin els vehicles de la situació de perill.

3.3 Riscos per al desplaçament a l'obra i mesures de protecció

Si l'obra es troba dins del casc urbà i en una zona habitada, s'adoptaran les mesures 
preventives següents:

*Xarxa teló de malla, cobrint la bastida tubular que eventualment es pugui col·locar a 
la façana principal per a reduir la proliferació de pols i impedir la caiguda d'objectes a 
la via pública.

*Tancament  perimetral  de  l'estructura  portant  del  muntacàrregues  de  l'obra, 
mitjançant lona o canyís.
*Limitador de gir per a la grua torre, per tal de no permetre interferències amb les 
edificacions limítrofes.

*Conducció contínua d'evacuació de brossa, preferiblement amb mòduls articulats de 
polièster, per a reduir el nivell de soroll de les descàrregues, amb abocament directe 
a contenidors o si elàstic d'aplec al nivell del carrer.

3.4 Informació al personal de l’obra

Tot el personal ha de rebre, quan ingressa a l'obra, una exposició dels mètodes de 
treball i els riscos que aquells poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que 
hauran de fer servir.

Triant el personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que totes les obres disposin d'algun socorrista.

S'impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal de 
l'obra.

3.5 Formació del personal de l’obra

L’empresa  adjudicatària  haurà  de  garantir  que  cada treballador  rebi  una  formació 
teòrica i pràctica suficient i adequada en prevenció de riscos, tant en el moment de la seva 
contractació com quan hi hagi canvis de funcions o d’equips de treball.

3.6 Medicina preventiva i primers auxilis

3.6.1 Farmacioles

Es disposarà d'una farmaciola que contindrà el material expressament especificat en 
la "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo".

La  Mútua  Patronal  d'Accidents  de  Treball  que  tingui  concert  amb  el  Contractista 
Principal,  facilitarà gratuïtament aquest material.  Es revisarà mensualment i  es reposaran 
immediatament els productes consumits.
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Es disposarà d’una llitera plegable per a traslladar l’accidentat.

3.6.2 Assistència a accidentats

S'informarà a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis Propis, 
Mútues  Patronals,  Mutualitats  Laborals,  Ambulatoris,  etc.)  on  s'hagi  de  traslladar  als 
accidentats pel tractament més ràpid i efectiu.

És disposarà a l'obra i a lloc MOLT VISIBLE, al costat de la farmaciola, un llista amb 
telèfons i adreces del Centre Hospitalari i altres números que es considerin d'interès, com el 
dels Bombers, Policia, Ambulàncies, Taxis, per a garantir un ràpid transport dels possibles 
accidentats als centres d’assistència.

El personal de l'obra serà coneixedor de l'emplaçament del Centre Hospitalari.

S'anomenarà per escrit un socorrista escollit entre els treballadors, amb el vist i plau 
del Servei Metge (propi o mancomunadament) de l'empresa Contractista Principal.

En cas d’accident, primer s’atendrà a l’accidentat potencialment greu i posteriorment 
es faran els tràmits administratius corresponents. Si l’accident és molt greu, s’haurà d’enviar 
avís a:

*El Departament de personal.
*Director, Delegat o màxim responsable de l’empresa adjudicatària a la zona, 

que serà l’encarregat d’avisar als familiars.
*Serveis de Prevenció.
*Delegats Sindicals de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salut.
*Coordinador de Seguretat i Salut.
*Direcció Facultativa.

En aquells casos en què no és possible recuperar amb vida el cos de l’accidentat, és 
necessari, posar-lo en coneixement de la Policia (091), del Jutjat corresponent i s’avisarà al 
Cos de Bombers, quan les circumstàncies així ho requereixin.

3.6.3 Reconeixements mèdics

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball i que es repetirà en el període d'un any. El criteri és extensiu a les 
empreses subcontractades pel Contractista Principal.

3.6.4 Control de Salut

L’empresa adjudicatària, controlarà periòdicament, la salut dels treballadors, d’acord 
amb  els  riscos  propis  del  treball  a  desenvolupar,  sota  la  garantia  de  ser  les  dades 
confidencials i la no utilització amb finalitats discriminatòries.

4 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Tot el personal, inclòs les visites, Direcció Facultativa, ferralles, encofradors, paletes, 
guixaires,  fusters,  pintors,  instal·ladors,  etc.,  usarà  per  circular  per  l'obra  EL  CASC  DE 
SEGURETAT.

Quant s'esdevingui algun accident que precisi assistència mèdica, encara que sigui 
lleu, i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el Cap d'obra o Encarregat General 
de la Contracta Principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de 
condicions de treball que han possibilitat la materialització de l'accident. A més a més dels 
tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la Direcció Facultativa de l'obra on s'hi 
especificarà:
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*Nom de l'accidentat.
*Categoria professional.
*Empresa per la que treballa.
*Hora, dia i lloc de l'accident.
*Descripció de l'accident.
*Causes de tipus personal.
*Causes de tipus mecànic.
*Mesures preventives per a evitar que es repeteixi.
*Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà al Coordinador de Seguretat i/o a la Direcció Facultativa el 
dia següent al de l'accident com a molt tard.

El Coordinador de Seguretat i/o la Direcció Facultativa podrà aprovar l'informe o exigir 
l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. Per qualsevol  modificació 
del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que  fos  necessari  realitzar,  caldrà  aconseguir  prèviament 
l'aprovació del Coordinador de Seguretat i/o de la Direcció Facultativa.

L'acompliment de les  "Prescripcions Generals de Seguretat" no restringeixen ni 
eximeixen de la subjecció a les Ordenances i Reglaments administratius de dret positiu i rang 
superior.

El  Contractista  principal  controlarà  els  accessos  a  l'obra  i  serà  responsable  del 
manteniment  en  condicions  reglamentàries  i  d'eficàcia  preventiva  de  les  proteccions 
col·lectives i resguards de les instal·lacions provisionals així com de màquines i vehicles de 
treball.

El  Contractista  principal  portarà  un  control  de  lliurament  dels  Equips  de  Protecció 
Individual  de  la  totalitat  del  personal  de  producció,  les  quals  estaran  oficialment 
homologades.  En  els  casos  de  no  existir  Norma d'Homologació  Oficial,  seran  de qualitat 
adequada a les respectives prestacions.

El Contractista principal portarà el control de Revisions de Manteniment Preventiu així 
com les de Manteniment Correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

La maquinaria de l'obra disposarà de les proteccions i resguards originals de fàbrica, o 
bé  les  adaptacions  millorades  amb l'aval  d'un  tècnic  responsable  que  garanteixi  la  seva 
operativitat funcional preventiva.

Tota maquinaria elèctrica que s'utilitzi a l'obra (grues torre, formigoneres, etc.) tindran 
connectades  les  carcasses  dels  motors  i  el  xassís  metàl·lic  a  terra,  per  la  qual  cosa 
s’instal·laran les piques de terra, necessàries.

Les  connexions  i  desconnexions  elèctriques  a  màquines  o  instal·lacions  es  faran 
sempre per l'electricista de l'obra, realitzant línies de subministrament sempre aèries, evitant 
sempre  que  es  pugui  cables  pel  terra.  Les  peces  i  els  endolls  seran  sempre  del  tipus 
intempèrie.

Tots  els  elements  mòbils  i  les  màquines  o  instal·lacions  (engranatges,  politges, 
volants, etc.) que estiguin a menys de 2,50 m del terra hauran d'estar coberts amb defenses i 
resguards i quan es retirin aquests per a manteniments o reparacions hauran de reposar-se 
immediatament.

Queda  expressament  prohibit  efectuar  el  manteniment  o  l'engreixament  amb  les 
màquines en funcionament.

Totes  les  màquines  i  eines  que  s’utilitzin  en  l’obra  compliran  les  característiques 
establertes per les Normes UNE i CE.
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5 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats, segons la 
normativa vigent.

Tanmateix,  les  mesures  relacionades s'hauran de tenir  en compte  pels  previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...).

Totes les peces de protecció personal i elements de protecció col·lectiva tindran fixat 
un període de vida útil,  rebutjant-se al seu termini.

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça o bé equip, es reposarà independentment de la duració prevista i data 
de lliurament.

Tota peça o bé equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, el màxim pel qual es 
va concebre (per exemple un accident) serà rebutjat i reposat al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel 
fabricant, seran reposades d'immediat. L'ús d'una peça i equip de protecció mai haurà de 
representar un risc per ell mateix.

5.1 Proteccions personals

Tot  element  de  protecció  personal  s'ajustarà  a  les  "Normas  de  Homologación  del 
Ministerio de Trabajo (OM del 15-5-74) (B.O.E. 29-5-74)", sempre que existeixi al mercat.

En els casos que no existeixi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adient a 
les seves respectives prestacions.

L'encarregat de l'obra serà el responsable de vetllar per la correcta utilització de les 
robes i equips de protecció i exigí els responsables tècnics dels industrials contractats, l'ús de 
robes i equip de protecció personal.

Descrivim en aquest apartat la indumentària per a protecció personal que es fa servir 
més freqüentment i en major nombre en un centre de treball del ram de la construcció.

a) Casc:
El  casc  ha  de  ser  d'ús  personal  i  obligat  en  les  obres  de  construcció,  ha  d'estar  
homologat d'acord amb la Norma Tècnica MT-1 (DG de Treball 14-12-74 B.O.E. 312 del 
30-12-74).

Les característiques principals són:
*Classe N i es pot utilitzar en treballs amb riscos elèctrics a tensions < 1.000 V.
*Pes serà inferior a 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 4 anys, encara que no 
hagin estat utilitzats, han de ser substituïts per nous. En casos extrems, els podran 
utilitzar  diferents  treballadors,  sempre que es  canviïn  els  guarniments  interiors  en 
contacte amb el cap.

b) Calçat de seguretat:
És obligat l'ús de calçat de seguretat (Botes) homologat d'acord amb la Norma Tècnica 
MT-5 (DG de Treball 31-01-80 B.O.E. 37 del 12-02-80).
Les característiques principals són:
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*Classe I, calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de 
punxada plantar).

*Pes no ha de ser major de 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de 
morter  les  botes  han  de  ser  de  goma,  Norma  Tècnica  MT-27  (DG  de  treball  de 
03-12-81 B.O.E. 305 de 22-12-81 Classe E).

c) Guants:
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.) cal fer servir guants. Poden ser fets amb diferents materials, com per 
exemple:

*Cotó o punt: Feines lleugeres.
*Cuiro: Manipulació en general.
*Làtex rugós: Manipulació de peces que tallin.
*Lona: Manipulació de Fustes.

Per la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats, segons la Norma 
Tècnica MT-11 (DG de Treball de 06-05-77 B.O.E. 158 de 04-07-77).

Per a feines en les quals pugui haver-hi  el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats, segons la Norma Tècnica MT-4 (DG de Treball  28-07-75 B.O.E. 211 de 
02-11-75).

d) Cinturons de seguretat:
Quant es treballa en un lloc alt i hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
cinturons de seguretat homologats, segons la Norma Tècnica MT-13 (DG de Treball 
08-06-77 B.O.E. 210 de 02-09-77).
Les característiques principals són:

*Classe A cinturó de subjecció, s'ha d'utilitzar quan el treballador no s'hagi de 
desplaçar o quant, els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador 
ha d'estar sempre tibant per a impedir la caiguda lliure.

e) Protectors auditius:
Quant,  els  treballadors  estiguin  en  un  lloc  o  àrea  de  treball  amb  nivell  de  soroll 
superior  als  80 dB (A),  és obligat l'ús de protectors auditius que sempre són d'ús 
individual. Aquests protectors han d'estar homologats, segons la Norma Tècnica MT-2 
(DG de Treball 28-07-75 B.O.E. 209 de 01-09-75).

f) Protectors de la vista:
Quan  els  treballadors  estiguin  exposats  a  la  projecció  de  partícules,  pols,  fum, 
esquitxos de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, s'hauran de protegir la vista 
amb ulleres de seguretat i/o pantalles. Les ulleres i oculars de protecció anti impacte 
han d'estar  homologats,  segons  la  Norma Tècnica MT-16 (DG de Treball  14-06-78 
B.O.E. 196 de 17-08-78) i MT-17 (DG de Treball 28-06-78 B.O.E. de 09-09-78).

g) Protectors de les vies respiratòries:
Considerem con a més freqüent en aquest sector la inhalació de pols en les operacions 
de tall amb disc de peces ceràmiques o de prefabricats de formigó. Per a protegir les 
vies respiratòries dels treballadors dedicats a aquesta tasca, cal fer servir caretes amb 
filtre mecànic homologats,  segons la Norma Tècnica MT-7 (DG de Treball  28-07-75 
B.O.E. 214 de 06-09-75) i MT-8 (DG de Treball 28-07-75 B.O.E. 215 de 08-09-75) i MT-9 
(DG de Treball 28-07-75 B.O.E. 216 de 09-09-75).

h) Roba de Treball:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement tipus 
"granota",  facilitada per  l'empresa en les condicions  fixades pel  Conveni  Col·lectiu 
Provincial.
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La  roba  ha  de  ser  de  teixit  lleuger  i  flexible,  ajustada  al  cos,  sense  elements 
addicionals i fàcil de netejar. En cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions 
d'humitat similar, s’ha de proveir-los de roba impermeable.

i) Eines manuals per a treballs elèctrics en BT:
Si s'han de fer feines elèctriques en tensió i  instal·lacions de BT les eines manuals 
utilitzades, com tornavissos, claus, estenalles, talla filferros, pela fils, etc., han d'estar 
homologades, segons la Norma Tècnica MT-26 (DG de Treball 30-09-81 B.O.E. 243 de 
10-10-81).

5.2 Proteccions col·lectives

Descrivim en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 
principal  funció la de fer  de pantalla  entre el  focus de possible  agressió  i  la  persona i/o  
objecte a protegir.

a) Tanques autònomes de limitació i protecció:
Tindran  com a  mínim  100  cm d'alçada  i  construïdes  amb  tubs  metàl·lics.  En  tot 
moment estarà garantida l'estabilitat de la tanca.

b) Baranes:
Les baranes envoltaran el perímetre dels forats verticals amb perill de caigudes des de 
més de 2,00 m d'alçària. Hauran de tenir la suficient resistència (150 Kg/m.) per a 
garantir la retenció de persones i /o objectes, l'alçada de protecció mínima serà de 90 
cm llistó intermedi i sòcol.

c) Xarxes de seguretat i pescants tipus forca:
La protecció al risc de caiguda al buit pel caire perifèric es farà mitjançant la utilització 
de pescant tipus forca i xarxa de seguretat. Les dimensions dels panys s’ajustaran a 
les dimensions del forat a protegir, les xarxes seran de poliamida d’alta tenacitat amb 
una llum de malla 7,5x7,5 cm Ø del fil 4 mm (teixit al quadro) i la corda del lligat 
perimetral serà com a mínim de Ø 12 mm, de conformitat a la Norma UNE 81-650-80 
(Certificat del fabricant AENOR).
Els  pescants  de  sustentació  de  les  xarxes  seran  del  tipus  forca  metàl·lica, 
homologades  i/o  certificades  pel  fabricant  respecte  a  la  seva  idoneïtat  en  les 
condicions d'utilització descrites per ells, constituïts per un peu vertical (de 8,00 m de 
longitud generalment) coronat amb un braç (de 2 m de voladís generalment), realitzat 
amb tub rectangular de xapa d’acer de 3 mm de gruix i 5x10 cm de secció, protegit 
anti corrosiu i pintat.

El  conjunt  del  sistema queda constituït  pels  panys  de  xarxa  de seguretat,  segons 
Norma  UNE  81-650-80,  col·locades  amb  el  costat  més  petit  (7,00  m.)  emplaçat 
verticalment, cobrint la previsible paràbola de caiguda de persones i/o objectes des 
del forjat superior de treball i les cordes d'hissat i lligat entre panys també serà de 
poliamida d’alta tenacitat de Ø 10 mm.,  l'extrem inferior  de la xarxa es col·locarà 
mitjançant ancoratges a agulles de ferro Ø 8 mm encastades al cantell  del forjat i  
separats cada 50 cm., caixetins sobre el forjat u omegues de rodó corrugat Ø 12 mm, 
situats en voladís i  en el  cantell  del  forjat pel  pas i  bloqueig del  peu del pescant,  
sòlidament afermats tots els seus elements entre ells, capaç de resistir tot el conjunt 
la retenció puntual d’un objecte de 100 Kg de pes, caigut des d’una alçada de 6,00 m 
per sobre de la zona de recollida, a una velocitat de 2,00 m/s.

Per desencofrar es protegirà mitjançant xarxes de la mateixa qualitat, ancorades al 
perímetre del forjat.

NOTA: El sistema tradicional de protecció de pescants i xarxa pot ser substituït, si així 
ho preveu el Projecte, per passarel·les perimetral en voladís, tipus consola o mènsula 
de suport per xarxes horitzontals. En qualsevol dels sistemes de protecció col·lectiva 
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contra  caigudes  d’alçària  que  s’adopti  serà  preceptiu  l’homologació  o  certificació 
d’idoneïtat donat pel fabricant.

d) Xarxes verticals:
En proteccions verticals de caixes d'escala, clausura d'accés a plantes no protegides i 
en voladís de balcons, etc., s'utilitzaran xarxes verticals a cada forjat.

e) Malles:
Els buits interiors es protegiran amb malla electrosoldada de Ø mínim 3 mm i retícula 
mínima de 100x100 mm, embotit  al cèrcol de formigó, serà capaç de garantir  una 
resistència > 1.500 N/m² (150 Kg/m²).

f) Cables de fixació de cinturó de seguretat i els seus ancoratges:
Tindran suficient resistència per suportar els esforços en què puguin ser  sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora.

g) Plataformes de treball:
Tindran com a mínim 60 cm d'ample i les situades a més de 2,00 m del terra portaran 
baranes  de  90 cm d'alçària,  llistó  intermedi  i  sòcol.  En  tot  moment  tindran plena 
garantia d'estabilitat mitjançant ancoratges a l'estructura i amb l'ajut d'estabilitzadors.

h) Escales de mà:
Aniran  proveïdes  de  sabates  antilliscants.  Oferiran  les  necessàries  garanties  de 
solidesa, estabilitat i seguretat, no poden salvar més de 5,00 m sense que estiguin 
reforçades el centre. Tot i amb això queden prohibides per alçades majors a 7,00 m. 
La seva longitud superarà en 1,00 m el punt superior de desembarcament.

i) Plataformes de càrrega i descàrrega:
La  càrrega  i  descàrrega  dels  materials  es  realitzarà  mitjançant  la  utilització  de 
plataformes metàl·liques en voladís. Aquestes plataformes deuran reunir les següents 
característiques:

*Dotat de barana de seguretat d’1,00 m d’alçària en els seus dos laterals i 
cadena  d’accés  i  topall  de  retenció  dels  mitjans  auxiliars  desplaçats 
mitjançant rodes en la part frontal.

*El ferm de xapa industrial anti lliscant de 3 mm de gruix, estarà col·locada al 
mateix nivell del forjat de treball sense rampes i graons de discontinuïtat.

*Podrà disposar de portella practicable opcional per permetre el pas del cable 
de la grua torre si s’opta per col·locar totes les plataformes sota la mateixa 
vertical.

*El conjunt serà capaç  de suportar descàrregues de 2.000 Kg/m² i tindrà com a 
mínim un certificat d'idoneïtat,  resistència  portant i  estabilitat,  garantit  pel 
fabricant, si se segueixen les seves instruccions de muntatge i utilització.

j) Plataforma en voladís:
Se  situarà  al  nivell  del  primer  forjat  per  damunt  de  la  rasant  del  carrer  i/o  per 
l'execució de la coberta,  serà una plataforma en voladís composta per una estructura 
de suports metàl·lics tipus mènsula, ancorats en el forjat, el seu tauler no presentarà 
buits i serà capaç de retenir, sense col·lapsar-se, la possible caiguda d’objectes de 100 
Kg de pes, des d’una alçada de 20 m a una velocitat de 2m/s.

k) Plataforma de protecció als accessos a l'obra:
Se situarà per damunt de la rasant del carrer i sota la perpendicular de la zona d'accés 
a l'obra. Serà una plataforma composta per una estructura de suports metàl·lics tipus 
mènsula, o de peus drets, el seu tauler no presentarà buits i serà capaç de retenir, 
sense col·lapsar-se, la possible caiguda d’objectes de 100 Kg de pes, des d’una alçada 
de 20 m a una velocitat de 2m/s.

l) Extintors:
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Seran de pols polivalent, amb revisió periòdica. (segons Normativa).

6 SERVEIS DE PREVENCIÓ

Són el conjunt de medis humans i materials necessaris per a supervisar i coordinar les 
activitats preventives, amb l’objectiu de garantir l’adequada protecció de la Seguretat i de la 
Salut  dels  treballadors.  Aquesta  funció  es  realitzarà  amb l’assistència  i  assessorament  a 
l’empresari, als treballadors, a llurs representants i als òrgans de representació especialitzats. 
Per aquest motiu,  l’empresari  haurà de facilitar al Servei  de Prevenció, tota la informació 
necessària.

L’empresari disposa de tres possibilitats:
*Designar un o diversos treballadors, per a ocupar-se d’aquesta activitat.
*Constituir un Servei de Prevenció.
*O concertar externament aquest servei amb una entitat especialitzada.

Els Serveis de Prevenció, aliens o concertats per l’empresari, hauran de ser acreditats 
per l’Administració Laboral. Si són propis hauran de ser auditats.

Les  Mútues  Patronals  d’Accidents  de  Treball,  podran  desenvolupar  els  serveis  de 
prevenció de les empreses associades.

En les empreses de menys de 6 treballadors, aquesta funció la podrà desenvolupar el 
propi  empresari.  (Les  empreses  dedicades  a  la  construcció  queden  excloses  d’aquest 
supòsit).

7 ÒRGANS DE SEGURETAT EN L’OBRA

7.1 Delegats de Prevenció

Són els representants legals dels treballadors amb funcions específiques en matèria de 
prevenció. En les empreses fins a 30 treballadors, el Delegat de Prevenció, serà el Delegat de 
Personal.  En  les  empreses  de  31  treballadors  o  més,  els  Delegats  de  Prevenció  seran 
designats per què entre els representants dels treballadors. El seu número està en funció de 
la plantilla de l’empresa i oscil·larà entre un Delegat a les empreses de 31 a 49 treballadors, 
fins a vuit Delegats en les empreses de 4001 treballadors o més. (Desapareix l’antiga figura 
del Vigilant de Seguretat).

Les competències dels Delegats seran:
*Col·laborà en la millora de l’acció preventiva.
*Promoure i fomentar la cooperació entre els treballadors el compliment de la 

normativa sobre riscos laborals.
*Vigilar i controlar el compliment de la normativa sobre riscos laborals.

7.2 Comitè de Seguretat i Salut

És un òrgan col·legiat paritari de participació, destinat a la consulta de les actuacions 
de  l’empresa  en  matèria  preventiva.  La  seva  constitució  és  obligatòria  per  a  totes  les 
empreses o centres de treball  de 50 o més treballadors. (Desapareix l’anterior Comitè de 
Seguretat i Higiene).

Estarà format pels Delegats de Prevenció,  d’una part,  i  de l’Empresari  i/o els seus 
representants en nombre igual al dels Delegats de Prevenció, de l’altre.

Es reunirà trimestralment i cada vegada que ho sol·liciti alguna de les representacions 
del  mateix,  així  mateix,  adoptarà  les  seves  pròpies  normes  de  funcionament.  Les  seves 
competències queden definides en l’art. 39 de la Ley de Prevención de Riegos Laborables.
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7.3 Coordinació d’Activitats Empresarials

Els empresaris tenen l’obligació de cooperar per a l’efectiva aplicació de la normativa 
sobre  prevenció  de  riscos  laborals,  quan  en  un  mateix  centre  de  treball  desenvolupin 
activitats, treballadors de dos o més empreses. Les mesures les ha de prendre l’empresari 
titular del Centre de Treball. De la mateixa manera, competeix la supervisió del compliment 
de  la  normativa  sobre  riscos  laborals,  al  contractista  principal  respecte  dels  seus 
subcontractistes.

8 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

L’Empresa adjudicatària, d’acord amb els articles 39,40,41,44 i 48 de la O.G.S.H.T., de 
l’article 335 de la O.T.C.V i C, del punt 18 de l’annex I de la Directiva 89/654 de la UE de  
l’annex V del RD 486/1997, posarà a disposició de tot el Personal de l’Obra, és a dir,  pel 
personal del contractista principal, pel personal de la subcontracta i pel personal autònom, 
vestidors, serveis higiènics i menjadors.

Existirà una oficina per a treballs  tant administratius com tècnics i  tindrà taula de 
dibuix,  arxivadors,  armaris  pels  plànols,  etc.,  necessaris  per  una correcta organització de 
l’obra. Pot també servir per tenir la farmaciola i l’utillatge mòbil i aparells contra incendis.

El vestuari tindrà com a mínim una alçada de 2,30 m i dos metres quadrats (2 m²) per 
persona, taquilles amb clau, seients i calefacció.

Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 
deu treballadors (10), i  un WC per cada vint-i-cinc treballadors (25), disposant de miralls, 
calefacció i tovalloles o altres elements per eixugar-se.

En el cas que estem estudiant, en tractar-se d’una construcció en zona urbana i prou 
consolidada,  no  és  necessari  preveure  cap  recinte  específic  per  a  ser  utilitzat  com  a 
menjador,  ja  que  a la  zona  hi  ha  suficients  locals  de  restauració  que poden satisfer  les 
necessitats dels treballadors.

Per  al  servei  de neteja  d'aquestes  instal·lacions higièniques,  serà  responsable  una 
persona, que podrà alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.

9 CONDICIONS ECONÒMIQUES

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'Estudi de Seguretat 
i Salut que hagin d'abonar-se al Contractista Principal, es realitzarà, segons les disposicions 
de l'art. 5è apartat 4r del Reial Decret 1627/1997.

El sistema dels amidaments en les certificacions serà idèntic al seguit en l'estat dels 
amidaments del projecte d'execució.

10 PLA DE SEGURETAT

Abans de l’inici de la seva intervenció a l’obra, cada contractista o empresari, cada 
treballador autònom que tingui empleats a l’obra o el promotor, si ell contracta directament 
treballadors  autònoms,  han  de  presentar  al  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase 
d’execució  d’obra,  un  pla  de seguretat  i  salut,  preparat  sobre  la  base  de l’Estudi  de 
Seguretat  i  Salut,  en  el  que  s’analitzin,  estudiïn,  desenvolupin  i  es  complementin  les 
previsions de l’Estudi.
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Els  diferents  plans  de  seguretat  i  salut un  cop  aprovats  pel  Coordinador  de 
Seguretat  en  fase  d’execució  o  informats  favorablement  si  es  tracta  d’una  obra  per  a 
l’Administració,  seran  posats  per  cada  contractista,  a  disposició  dels  representants  dels 
treballadors,  els  quals podran presentar-hi  modificacions de la  manera prevista  en el  RD 
1627/1997.

Qualsevol  modificació  que  s’introdueixi  en  el  Pla,  de  resultes  de  les  alteracions  i 
incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en 
el  projecte  d'execució  que  ha  servit  de  base  per  redactar  aquest  Estudi,  necessitarà 
l'aprovació  del  Coordinador  de  Seguretat  i  s'haurà  de  comunicar  tal  com disposa  el  RD 
1627/1997.

El pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el 
contractista  als  serveis  territorials  de  Treball  de  la  Generalitat,  carrer  Carrera,  20-24  de 
Barcelona amb la documentació d’obertura de centre de treball, com és preceptiu.

11 DOCUMENTS PER LA PREVENCIÓ I COORDINACIÓ

11.1 Llibre de Registre de Seguretat i Salut

Aquest llibre s’obre des de l’inici de la intervenció del coordinador, i recull com a diari, 
les mesures de prevenció definides en les diverses etapes de desenvolupament del projecte 
de l’obra, quan hi ha coordinador de seguretat i salut en fase de projecte i les mesures de 
prevenció en la realització de l’obra, quan hi  ha coordinador de seguretat i  salut en fase 
d’obra.

En fase de projecte, relaciona tots els documents útils que afecten la prevenció i la 
coordinació en el camp de la seguretat i salut, el procés verbal d’intercanvi de raonaments  
entre el coordinador del projecte i el coordinador de la realització, i les dades de tots els 
agents.

En fase d’obra, relaciona les memòries de les reunions de coordinació, les sessions 
d’informació i/o formació, les visites comunes, les observacions i les consignes a transmetre.

11.2 Avís Previ

En  l’Avís  Previ,  el  promotor  informa  al  Departament  de  Treball  de  la  Generalitat, 
d’acord amb el RD 1627/1997, dels diferents agents que assumeixen responsabilitats quan al 
compliment de les condicions de treball.

Aquest document ha d’estar exposat a l’obra de forma visible i  s’actualitzarà quan 
sigui necessari.

11.3 Llibre d’Ordres

En el Llibre d’ordres, la direcció facultativa, quan no hi ha coordinador de seguretat i  
salut en la fase d’execució, l’utilitzarà per a fer les anotacions necessàries, quan a mesures 
de prevenció.

11.4 Llibre d’Incidències

En cada centre de treball hi haurà amb finalitats de control i seguiment del pla de 
seguretat i salut, un Llibre d’Incidències que constarà de fulls per duplicat.

El Llibre d’Incidències el facilitarà el col·legi professional que pertanyi el tècnic que 
aprova el pla de seguretat o l'oficina de supervisió de projectes quan es tracti d’una obra de 
l’administració.
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El Llibre d’Incidències restarà sempre a l’obra i en poder del coordinador en matèria de 
seguretat en fase d’execució o, quan no sigui necessari la designació del coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 

En aquest Llibre, tindran accés el coordinador de seguretat, la direcció facultativa, els 
contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans 
amb responsabilitat en matèria de prevenció, representants dels treballadors i els tècnics dels 
òrgans  especialitzats  en  matèria  de  seguretat  i  salut  de  les  Administracions  públiques 
competents, els quals podran fer anotacions.

Un cop efectuada una anotació en el Llibre d’Incidències, el coordinador de seguretat i 
salut en fase d’execució o, quan no sigui necessari la designació de coordinador, la direcció 
facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una còpia a la 
Inspecció de treball  i  Seguretat Social  de la província en què es fa l’obra. De la mateixa 
manera deuran notificar al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.

11.5 Llibre de visites de la inspecció de treball

En cada centre de treball hi haurà el corresponent llibre de visites, a disposició dels 
funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Les empreses amb centres de treball  
amb permanència inferior a 30 dies i amb sis o menys treballadors, serà suficient el llibre del 
centre on es trobi l’empresa en la província corresponent

El llibre de visites de la Inspecció de Treball  ha de tenir  el format especificat a la  
legislació que el regula i s’adquireix a les llibreries. Cada exemplar de llibre ha de ser habilitat 
pel  cap  de  la  inspecció  corresponent  mitjançant  una  diligència  inicial  que  s’anota  en  la 
primera pàgina. Així el constructor haurà de realitzar aquesta habilitació abans de l’inici de 
les obres.

11.6. Llibre de Subcontractacions

Cada empresa  contractista  que  intervé  en  l’obra  ha  de disposar  del  seu  llibre  de 
subcontractació, que haurà de romandre en tot moment a l’obra. En aquest llibre, i per ordre 
cronològic  des de l’inici  dels  treballs,  s’hi  hauran de reflectir  totes  les  subcontractacions 
realitzades per l’empresa, tant amb subcontractes com amb treballadors autònoms; el seu 
nivell  de  subcontractació  (primera,  segona,  tercera,  excepcional);  l’empresa  comitent; 
l’objecte del contracte; la identificació de la persona que exerceixi les facultats d’organització 
i l’adreça de cada subcontracta i, si escau, dels representants legals dels seus treballadors. 
També, les dates de lliurament a cada empresa subcontractista i treballadors autònoms de la 
part  del  Pla  de  seguretat  i  salut  que afecti  les  activitats  que vagin a  desenvolupar.  Així  
mateix, s’hi ha de fer constar les anotacions de la direcció facultativa sobre l’aprovació i les 
causes justificatives de cada subcontractació excepcional.

Tenen  accés  als  llibres  de  subcontractació  el  promotor,  la  direcció  facultativa,  el 
coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, les empreses i els treballadors autònoms 
intervinents en l’obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l’autoritat laboral i 
els representats de les diferents empreses que intervenen en l’execució de l’obra.

Aquests llibres de subcontractació seran habilitats per l’autoritat laboral autonòmica.

12 DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

En la redacció d'aquest s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 
d'obligat compliment per tot el personal de la Contracta i Subcontracta dins del recinte de 
l'obra, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el 
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Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció

Prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització 
i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius:

Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d'octubre,  pel  qual  s'establixen  disposicions  
mínimes de Seguretat i  Salut en les obres de construcció en el marc de la Llei  
31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.

· Este  Reial  Decret  definix  les  obligacions  del  Promotor,  Projectista,  Contractista, 
Subcontractista i Treballadors Autònoms i introduïx les figures del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres.

· El Reial Decret establix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals i del Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament 
dels Servicis de Prevenció.

· Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té com a objecte 
promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, per mitjà de l'aplicació de mesures i el  
desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del 
treball.  L'art.  36  de  la  Llei  50/1998  d'acompanyament  als  pressupostos  modifica  els 
articles. 45, 47, 48 i 49 d'esta Llei.

· A tals efectes esta Llei establix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos 
professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos 
derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels 
treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició.

· Per al compliment de tals fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les 
Administracions  Públiques,  així  com  pels  empresaris,  els  treballadors  i  les  seues 
respectives organitzacions representatives.

· Es tindrà especial atenció a:

CAPÍTOL I : Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions.

CAPÍTOL III : Dret i obligacions, amb especial atenció a:

Art. 14. Dret a la protecció enfront dels cingles laborals.
Art. 15. Principis de l'acció preventiva.
Art. 16. Avaluació dels riscos.
Art. 17. Equips de treball i mitjans de protecció.
Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.
Art. 19. Formació dels treballadors.
Art. 20. Mesures d'emergència.
Art. 21. Risc greu i imminent.
Art. 22. Vigilància de la salut.
Art. 23. Documentació.
Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials.
Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.

CAPÍTOL IV : Servicis de prevenció

Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals.
Art. 31.- Servicis de prevenció.

CAPÍTOL V : Consulta i participació dels treballadors.

Art. 33.- Consulta als treballadors.
Art. 34.- Drets de participació i representació.
Art. 35.- Delegats de Prevenció.
Art. 36.- Competències i facultats dels Delegats de Prevenció.

 153 



REMODELACIÓ  I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECÒNIQUES EN SECTORS DE L’AV. MEDITERRÀNIA

Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevenció.
Art. 38.- Comité de Seguretat i Salut.
Art. 39.- Competències i facultats del Comité de Seguretat i Salut.
Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

CAPÍTOL VII : Responsabilitats i sancions.

Art. 42.- Responsabilitats i la seua compatibilitat.
Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Art. 44.- Paralització de treballs.
Art. 45.- Infraccions administratives.
Art. 46.- Infraccions lleus.
Art. 47.- Infraccions greus.
Art. 48.- Infraccions molt greus.
Art. 49.- Sancions.
Art. 50.- Reincidència.
Art. 51.- Prescripció de les infraccions.
Art. 52.- Competències sancionadores.
Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball.
Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis  
de  Prevenció, que  desenvolupa  la  llei  anterior  en  la  seua  nova  òptica  entorn  de  la 
planificació de la mateixa a partir de l'avaluació inicial dels riscos inherents al treball  i  la 
consegüent  adopció  de  les  mesures  adequades  a  la  naturalesa  dels  riscos  detectats.  La 
necessitat  que  tals  aspectes  reben  tractament  específic  per  la  via  normativa  adequada 
apareix prevista en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs d i e de la Llei de Prevenció de Riscos  
Laborals. Especial atenció al següent article del Reial Decret:

CAPÍTOL I: Disposicions Generals.
CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva.
CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives.

Orde de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial Decret 39/1997 de 17  
de gener en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades  
com a Servicis de Prevenció aliens a l'Empresa; d'autorització de les persones o entitats 
especialitzades que pretenguen desenvolupar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció 
de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i 
certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.

Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals (BOE del 13 de desembre del 2003), i en especial a :

 Capítol II Article deu punts Sis i Set.

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la  
Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de  
coordinació d'activitats empresarials.

Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret  
1215/1997  de  18  De  Juliol,  pel  qual  s'establixen  les  disposicions  mínimes  de  
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball,  en 
matèria de treballs temporals en altura.

Reial  decret  604/2006,  de  19  de  maig,  pel  qual  es  modifiquen  el  Reial  decret  
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció,  
i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions  
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
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Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el  
qual s'introduïx la disposició addicional única : Presència de recursos preventius en obres de 
construcció.

En tot el que no s'opose a la legislació anteriorment mencionada:

· Reial  Decret  485/1997,  de  14  d'abril,  sobre  disposicions  mínimes  en  matèria  de 
senyalització en Seguretat i Salut en el treball.

· Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 
els llocs de treball (Annex 1, Apt. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre Annex IV.

· Reial  Decret  487/1997,  de  14  d'abril,  sobre  manipulació  manual  de  càrregues  que 
comporte riscos, en particular dors-lumbars per als treballadors.

· Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
relatives a la utilització d'Equips de Protecció Individual.

· Reial Decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistas de 
riscos laborals.

· Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'establixen les disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball.

· Reial Decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillosos.
· Estatut dels Treballadors. Reial Decret Legislatiu 1/1995.
· Reial  Decret 842/2002,  de 2 d'Agost,  pel  qual  s'aprova el  Reglament Electrotècnic  de 

Baixa Tensió i les seues instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. 

En especial a la ITC-BT-33 : - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres -

· Reial Decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, 
envasament i etiquetatge de preparats perillosos.

· Reglament dels servicis de l'empresa constructora.
· Ordenança General  de Seguretat i  Higiene en el  Treball  de 9 de març de 1971,  amb 

especial atenció a:

PART II  :  Condicions generals dels  centres de treball  i  dels mecanismes i  mesures de  
protecció  (quan  no  s'aplique  el  RD  486/1997  per  tractar-se  d'obres  de  construcció  
temporals o mòbils).

Art. 17.- Escales fixes i de servici. 
Art. 19.- Escales de mà.
Art. 20.- Plataformes de treball.
Art. 21.- Obertures de pisos.
Art. 22.- Obertures de parets.
Art. 23.- Baranes i plints.
Art. 24.- Portes i eixides.
Art. 25 a 28.- Il·luminació.
Art. 31.- Sorolls, vibracions i trepidacions.
Art. 36.- Menjadors
Art. 38 a 43.- Instal·lacions sanitàries i d'higiene.
Art. 44 a 50.- Locals provisionals i treballs a l'aire lliure.

Tindre present en els articles següents la disposició derogatòria única de la Llei 31/1995  
de 8 de Novembre.

      Art. 51.- Proteccions contra contactes en les instal·lacions i equips elèctrics.
Art. 52.- Inaccessibilitat a les instal·lacions elèctriques.
Art. 54.- Soldadura elèctrica.
Art. 56.- Màquines d'elevació i transport.
Art. 58.- Motors elèctrics.
Art. 59.- Conductors elèctrics.
Art. 60.- Interruptors i curtcircuits de baixa tensió.
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Art. 61.- Equips i ferramentes elèctriques portàtils.
Art. 62.- Treballs en instal·lacions d'alta tensió.
Art. 67.- Treballs en instal·lacions de baixa tensió.
Art. 69.- Xarxes subterrànies i de terra.
Art. 70.- Protecció personal contra l'electricitat.

· Fins que no s'aproven les normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els 
capítols següents per als llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació de la  CTE DB-SI 
"Seguretat en cas d’incendi":

Secció SI 4. Detecció, control i extinció de l’incendi.

· Ordenança de treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d'agost 
de 1.970, amb especial atenció a:

Art. 165 a 176.- Disposicions generals.
Art. 183 a 291.- Construcció en general.
Art. 334 a 341.- Higiene en el treball.

· Orde  de  20  de  maig  de  1952  (BOE  15  de  juny),  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de 
Seguretat del Treball en la indústria de la Construcció (El capítol III ha sigut derogat pel 
RD 2177/2004).

· Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 
d'octubre-), pel qual s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels 
RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de 3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). 
Derogat pel RD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de desembre).

· Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE d'11 de desembre), pel qual es dicten 
disposicions  d'aplicació  de  la  Directiva  89/392/CEE,  relativa  a  l'aproximació  de  les 
legislacions de vos Estats membres sobre màquines. Modificat per RD 56/1995, de 20 de 
gener (BOE de 8 de febrer).

· Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el 
BOE de 24 de febrer de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització 
i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.

· Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de 
març-), pel qual es modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les 
condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de dels 
equips de protecció individual.

· Resolució de la Direcció General de Treball de 26 de Juliol de 2002 (BOE de 10 de Agost, 
I.L.  3843)  per  la  qual  es  disposa  la  inscripció  en  el  registre  i  publicació  del  Conveni  
Col·lectiu General del Sector de la Construcció per al 2002 fins al 2006.

· Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació.
· Reial  decret  374/2001  de  6  d'abril  sobre  la  protecció  de  la  salut  i  seguretat  dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
· Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzemament 

de productes químics i les seues instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1 a la 
MIE-APQ-7.

· Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

· Reial Decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, 
envasament i etiquetatge de preparats perillosos.

· Reial Decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova 
Instrucció  Tècnica  complementària  MIE-AEM-2  del  Reglament  d'Aparells  d'elevació  i 
manutenció referent a grues torre per a obres i altres aplicacions.

· Conveni Col·lectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques que s'apliquen.
· Capitul IV.- Seguretat i Higiene en el Treball.
· Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura.
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· Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut o del qual part del mateix estiga 
relacionat amb la seguretat i salut.

I normartiva expresada en l’Estudi de Seguretat i Salut.

Normativa d'àmbit local
ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÉS
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PLÀNOLS 
6                                                                                                  

ÍNDEX DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

 1.- Emplaçament i situació
 2.- Estat acutal Planta, sector Mediterrani-Bètica
 3.- Estat actual Seccions, sector Mediterrani-Bètica
 4.- Proposta Planta, sector Mediterrani-Bètica
 5.- Proposta Seccions, sector Mediterrani-Bètica
 6.- Proposta instal.lacions i detalls, sector Mediterrani-Bètica
 7.- Comparatiu, sector Mediterrani-Bètica
 8.- Fotografies
 9.- Estat acutal Planta, sector Mediterrani interblocs
10.- Estat actual Seccions, sector Mediterrani interblocs
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11.- Proposta Planta, sector Mediterrani interblocs
12.- Proposta Seccions, sector Mediterrani interblocs
13.- Proposta instal.lacions i detalls, sector Mediterrani interblocs
14.- Proposta sanejament i reg, Sector Mediterrani interblocs
15.- Comparatiu, sector Mediterrani interblocs
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FOTOGRAFIES                                                                                                                  
7           

SECTOR A
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SECTOR B
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Badia del Vallès, octubre de 2014 document signat electrònicament

Marta Vicens i Núñez
Coordinadora d'Urbanisme i Medi Ambient
Arquitecta
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