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1.1.- DEFINICIÓ 
 
El present Plec de Condicions Tècniques Particulars constitueix un conjunt d'instruccions per al 
desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les 
unitats d'obra. 
 
1.2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte 
Constructiu: " Projecte de condicionament i millora del camí deSant Pau de l’Ordal a Can Rossell 
(TT.MM. de Subirats) “. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà 
que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols.   
 
1.3.- DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 
 
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les 
prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que 
es relacionen a continuació: 
 
- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s'estableixin per a la 
contractació  d'aquestes obres. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carrteres i Ponts PG 3/75 segons 
O.M. de 6 de Febrer de 1976 amb les modificacions aprovades fins la data. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4) 
aprovat per O.C. 8/2001. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 i les modificacions del 
Reial Decret 1911/1997. 
 
- Ordre de 23 de maig de 1989, Instrucció 6.1 i 2-I.C. de la Direcció General de Carreteres sobre 
seccions de ferm. (B.O.E. de 30 de juliol de 1989), revisada per la Ordre Circular 10/2002 sobre 
seccions de ferm i capes estructurals de ferms. 
 
- Ordre de 23 de maig de 1989, Instrucció de carreteres 5.2-I.C. "Drenatge superficial". (B.O.E. de 
23 de maig de 1990). 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d’aigua (MOPU 28 de 
juliol de 1974). 
 
 
- Instrucció 7.1-IC. “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963.  
  
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, MOPT 1992. 
 
- Ordre de 16 de juliol de 1987 on s’aprova la norma 8.2-I.C, "Marcas Viales" de la Instrucció de 
Carreteres. 
 
- Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalissament, defensa, neteja i terminació d’ 
obres fixes en vies fora de poblat, norma 8.3-I.C. 
 
- Norma 8.1.-IC “Senyalització vertical” de 28 de desembre de 1999 
 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
 

- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 21 de juliol de 1989 
 
- Recomanacions per la il.luminació de carreteres i túnels de 1999. 
 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per Ordre circular de 31 de març de 
1964. 
 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles.  
 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (OC 321/95 TyP)  
 
- Instrucció pel projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport terrestre 
(IOS-98). Ordre del 19 de novembre de 1998. 
 
- Manual pel control i disseny de voladures en obres de carreteres. Ministeri de Foment. 1998. 
- Decret 135/1995 de 24 de març, Normes de supressió de barreres arquitectòniques i codi 
d’accessibilitat de Catalunya.  
 
- Normes de resistència mecànica i estabilitat (NBE-AE 88) 
 
- N.T.E. Normes Tecnològiques de l'Edificació. 
 
- Real Decret, pel que s’aproba la instrucció pel projecte i l’execució d’obres de formigó estructural 
EHE-98. 
 
- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres  Ministerials de 5 de Juliol de 1967 
i d'11 de Maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE. 
 
- Ordre de 27 de juliol de 1988 del pleg general de condicions per a la recepció de maons 
ceràmics en obres de construcció RL-88). (B.O.E. 3 d’agost de 1988). 
 
- Real Decret 823/1993, de 28 de maig, Instrucció para la recepció de ciments (RC-93). (B.O.E. 22 
de junio de 1993). 
 
- Real Decret 2543/1994, de 29 de desembre, Norma de Construcció Sismorresistent: Part 
General i Edificació (NCSE-94). 
 
- Real Decret 1313/1988, de 28 d’octubre, de homologació dels ciments per a la fabricació de 
formigons i morters. (B.O.E. 4 de novembre de 1988) i Ordre de 17 de gener de 1989. 
 
- Real Decret 1723/90, de 20 de desembre, norma básica de edificació NBE-FL-90, "Murs 
resistents de fàbrica de maons". 
 
- Ordre de 15 de setembre de 1986, Pleg de Prescripcions Generales per a canonades de 
sanejament de Poblacions. (B.O.E. de 23 de setembre de 1986). 
 
- Plec General de Clausules Económico-Administratives per a la contractació d’obres i Plec de 
Bases Tècniques Generals per a Projectes d’Estacions Depuradores, aprovats per l’ACA. 
 
- Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. 
 
- Ordre de 3 de juny de 1986, "Obres de pas de carreteres. Colecció de petites obres de pas 4.-
I.C." (B.O.E. de 20 de junny de 1986).  
 
- Tota altra Disposició legal vigent durant l'obra i, particularment, les urbanístiques, d’estalvi 
energètic i les de seguretat i higiene i senyalització d'obra (Instrucción de carreteres, capítol 8.3). 
 
- Seran també vigents i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les 
Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons, i Gas). 
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Normes d'aplicació general 
 
Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 
 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 
D. 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

 
Llei de l'habitatge 
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 
 
Llibre de l'edifici 
D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
 
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió 
de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 
D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 
 
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
 

Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
 

Ley de integración social de los minusválidos 
Ley 13/82 BOE 30/04/82 
 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
Telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                        
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia 
bàsica). 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
serveis per cable als edificis.  
D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 
 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

  
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 
Seguretat estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
Seguretat en cas d’incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a 
l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
Seguretat d’utilització 
 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
 
CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
 
CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
 

CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

 

CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
 

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
 
Estalvi d’energia 
CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica 
 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en 
cadascun d’ells 
 
Salubritat 
 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
Protecció enfront del soroll 
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 
O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002   
             
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE 1 Resistència i estabilitat 
 
CTE DB SE 2 Aptitud al servei 
 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
 
CTE DB SE C Fonaments  
 
CTE DB SE A  Acer 
 
CTE DB SE M Fusta 
 
CTE DB SE F Fàbrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres 
de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizado con elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

 
EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio (BOE: 22-VIII-08)  
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Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Materials i elements de construcció 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción 
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

 

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

 

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 
de  construcción 
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción 
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 
 
  
Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

Instal·lacions de fontaneria 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la generalitat de catalunya, així com 
en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la generalitat de catalunya). 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 
RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002 

 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. 
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

 
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  
(DOCE 04.01.2003) 

 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 

 
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 
1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
  
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 

 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 

 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 
Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos 
o comerciales 
RD 1853/93 (BOE: 24/11/93) 

 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 
gases combustibles 
O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 
 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) 
en depósitos fijos 
O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) 
 
Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg 
Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 
 
Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació 
Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 
 
Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas 
complementarias 
RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) 
 
Aparatos a gas 
RD 1428/1992 

 
Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
 

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
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Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 
7/2/90) 
 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos. 
(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats) 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 
 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones 
técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats.  
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97) 

 
 
Control de qualitat 

Directiva 89/106/CEE de productes de construcció 
Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
 
Control de qualitat en l'edificació 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes 
i d'elements resistents components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
 
Residus d’obra i enderrocs 
 
Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de 
juny. 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

  
Normativa de Seguretat i Salut 
 

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

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

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

 

R.D. 1627/1997. 24 
octubre          (BOE: 
25/10/97) 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

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

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de 
enero            (BOE: 
31/01/97).                 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

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

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

R.D. 485/1997. 14 abril     
            (BOE: 23/04/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de 
abril               (BOE: 
23/04/97) 

 

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

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

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

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

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

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

  
La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data de 
Contracte. 
 
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin 
a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 
 
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es 
contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas 
de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decidir les prescripcions a 
complir. 
 
 
1.4.- CONDICIONS GENERALS 
 
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en 
aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels materials que 
vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin 
executar-se els assaigs oportuns. 
 
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats 
abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no serà obstacle 
per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball 
que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser 
considerat com defectuós. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 
característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 
 
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra 
immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 

 
Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran 
d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els 
Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 
 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de 
l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció exposats en els 
esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests 
detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si 
haguessin estat completa i correctament especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 
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2.1.- CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 
 
Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran 
d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els 
Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de 
l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció exposats en els 
esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests 
detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si 
haguessin estat completa i correctament especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 
 
2.2.- DIRECCIÓ D'OBRA 
 
La documentació base perquè la Direcció d’Obra dugui a terme aquest paper està establerta entre 
la que serveix de base pel concurs d’obres i la que, presentada per l’adjudicatari, s’inclou en el 
contracte, si bé s’ha de completar pel que fa a la regulació de les relacions entre el Contractista i 
la Direcció d’Obra, amb les normes i instruccions complementàries de la pròpia Direcció d’Obra 
que el Plec de Condicions Tècniques Particulars del Projecte faculta per establir. A tot això s’ha de 
referir la Direcció d’Obra per a l’exercici de la seva funció. 
S’ha de fer observar que, si bé alguns dels documents del projecte i del Programa de  Treballs 
que l’adjudicatari ha de presentar al concurs, coincideixen necessàriament amb els de base 
formulats per REGSA, altres seran redactats pel Contractista en funció de la seva proposta 
d’execució de les obres, i per tant és molt important que siguin idonis i complets pel seu objectiu 
abans de ser adoptats com a documents del contracte.  
Pel que respecta al  Control de Qualitat: 
 Abans de l’inici de l’obra, la Direcció d’Obra adaptarà el Pla de Control de Qualitat previst en el 

projecte a la realitat concreta de l’obra -  mantenint el pressupost inicialment previst; cas de no 
ser possible, demanarà autorització a REGSA per incrementar-lo. 

 La Direcció d’Obra desenvoluparà el Pla de Control de Qualitat conjuntament amb REGSA, 
encarregant les proves i assaigs establerts  directament als laboratoris contractats per REGSA 
sense requerir la seva aprovació.. Si les circumstàncies ho aconsellen, la Direcció d’Obra ( o 
REGSA), podran actualitzar mentre duri l’execució de les obres el Pla de Control de Qualitat 
establert. 

 La Direcció d’Obra és responsable del compliment del Pla de Control de Qualitat  seguint la 
metodologia i emprant les eines corresponents. . 

En referència a la Seguretat i Salut (en el cas que el Coordinador de Seguretat i Salut formi part 
de la Direcció d’obra), a la Direcció d’Obra li correspon: 
 

 L’aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat pel Contractista. 
 
 El seguiment i vigilància del compliment de l’esmentat Pla mentre duri l’obra. La Direcció 

d’Obra prendrà les mesures oportunes si no es compleix el Pla, deixant-ne constància en el 
Llibre d’Incidències i comunicant-ho a REGSA i a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
dins del termini legalment establert. 

 
S’estableix en el contracte la definició de les obres a construir (en el projecte), la de les 
procedències de materials, metodologies i mitjans que es faran servir per dur a terme la 
construcció (en alguns documents del Programa),la dels preus a aplicar a les diferents unitats 
(Quadres de preus), la del Pressupost total i el Termini. A continuació es comenten alguns 
aspectes de l’acompliment de la comesa de la Direcció d’Obra durant el curs del seu 
desenvolupament. 
Com a primer comentari, s’estima oportú subratllar que, si el Contractista és el que ho ha de fer tot 
a l’obra, la Direcció d’Obra ha de saber tot el detall del que fa el Contractista per dur-la a terme pel 
que fa a: característiques i condicions d’execució d’obra i obra executada; operacions per a 
l’execució; temps i seqüència de realització d’aquestes operacions; recollida de dades de 
materials, d’execució i d’obra executada; replantejaments i comprovacions geomètriques, etc. Per 
aquest coneixement, és necessari un bon contacte de la Direcció d’Obra, no només amb el 
Contractista pròpiament dit, sinó també amb tots els centres de treball que el Contractista utilitza 

per l’execució, des de la seva definició i programació fins al seu control (oficines tècniques, 
fàbriques i tallers subministradors, mitjans de transport, plantes d’elaboració de materials a la 
pròpia obra, jaciments i pedreres, laboratoris d’assaigs, etc.). 
El replantejament de les obres figura en les tasques del Contractista, així com la comprovació de 
característiques geomètriques de l’obra executada, localització i adquisició de materials que 
compleixin amb les condicions prescrites i la seva comprovació, la recollida de dades i compliment 
de prescripcions en els processos d’execució, la recollida de dades i comprovació de condicions 
de l’obra executada. La Direcció d’Obra haurà per tant, de disposar que el Contractista li lliuri 
puntualment tota la documentació que, d’acord amb el Pla de Control de Qualitat, haurà de 
presentar per la recepció de subministraments, seguiment dels processos d’execució i 
comprovació de condicions de materials, execució i obra executada, examinar el seu contingut, 
valorar la seva representativitat i estimar a conseqüència el grau de compliment de les condicions 
prescrites 
En aquests temes, hi ha diferents punts que s’han de tenir en compte. En primer lloc, la disposició 
del lliurament pel Contractista de l’esmentada documentació ha de contenir una normalització 
obligatòria del seu contingut que formuli el Contractista i que permeti la identificació inequívoca i el 
tractament de les dades per part de la Direcció d’Obra, amb tractament informàtic en els casos 
que siguin necessaris. En segon lloc, en la recollida de dades de processos d’execució de 
determinades obres (execució de puntals, estirament de cables, formigonats, col·locació 
d’aglomerats asfàltics, funcionament de plantes asfàltiques o de formigó, etc.), és necessari que 
aquesta recollida sigui simultània amb l’execució de les operacions i , per tant, la Direcció d’Obra 
haurà de comprovar,  amb la freqüència que resulti necessària amb la seva presència en els llocs 
on es duguin a terme tals obres, que les dades es recullen adequadament. 
En tercer lloc, hi ha les condicions dels materials i les d’aquelles operacions la comprovació de les 
quals s’està duent a terme, conjuntament amb les de les obres executades, mitjançant 
mesurament d’alguna de les seves característiques. Són els casos de comprovació mitjançant la 
recollida de mostres i proves de laboratori i els d’execució de proves “in situ”. En aquests casos, 
per valorar la representativitat de la informació corresponent , pot ser convenient, (ho serà en grau 
major o menor) que la Direcció d’Obra pugui disposar de proves de contrast. 
Una altra de les missions encarregades a la Direcció d’Obra és la d’establir amb el Contractista, 
documentació formal de constància d’algunes dades de l’obra executada. En els paràgrafs 
anteriors, es fa referència a alguns d’aquests casos (dades corresponents a processos 
d’execució). Se’ls haurien d’afegir dades més pròpies de definició de l’obra la constància de les 
quals podria ser necessària (comprovació de característiques geomètriques, constància de forma i 
cotes de fonamentació, i característiques del terreny de fonaments, constància d’obres que 
queden ocultes com les barres del formigó armat, etc.). La Direcció d’Obra haurà d’establir la 
documentació on, conjuntament amb el Contractista, descriuran la definició i característiques 
d’aquest tipus d’obres que estiguin duent a terme. 
 
La Direcció d’Obra anirà ordenant la informació relativa als diversos aspectes de l’execució de 
l’obra, en informes parcials testimonis del curs de l’execució i que donin constància de fins a quin 
punt cada una de les parts de l’obra executada compleixen o no amb la seva definició i amb les 
condicions d’execució i obra executada prescrites. Una part dels informes es referirà a obres 
parcials, (segons la seva naturalesa, o segons obra elemental o activitat en l’estructuració del 
projecte.). Una altra part reunirà temes de caràcter més general referents al conjunt de les obres i 
més específic pel que fa al tema en ell mateix (per exemple, valoracions mensuals, Seguretat i 
Salut o afeccions al medi ambient.). Els informes comprendran, no només les dades relatives a 
aquella part de l’obra, sinó els resultats de les anàlisis específiques que al seu respecte, la 
Direcció d’Obra vagi fent, així com les incidències d’interès que s’hagin presentat durant 
l’execució. 
L’establiment mensual de relacions valorades es comesa específica de la Direcció d’Obra, que 
determinarà mensualment una relació valorada en la que constin els amidaments parcials i a 
l’origen del treball realitzat pel Contractista, en funció de totes i cada una de les activitats i unitats 
d’obra. La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades, els preus 
unitaris que per a tals obres figuren en la relació que forma part de la documentació signada amb 
el Contractista. Les activitats o obres elementals no acabades, podran ser valorades també per la 
Direcció d’Obra que aplicarà sota la seva responsabilitat, el criteri que, en cada cas, estimi 
adequat. En qualsevol cas la valoració de les obres es regirà per allò previst en la documentació 
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contractual acordada entre REGSA i el Contractista. En les activitats on es presenti alguna 
incidència que pogués ser d’interès  per REGSA, la Direcció d’Obra donarà les explicacions 
necessàries per documentar REGSA sobre el cas. La Direcció d’Obra, un cop establert un 
esborrany de valoració, escoltarà el Contractista (verbalment) per si els seus comentaris poden 
perfeccionar el seu criteri. La certificació mensual, amb base de la valoració establerta per la 
Direcció d’Obra, serà formulada per REGSA. La valoració de la Direcció d’Obra serà sempre 
lliurada a la data establerta. 
La Direcció d’Obra també lliurarà, a la data del mes fixada per REGSA, un informe del seguiment 
de l’obra amb la informació i contingut que REGSA li assenyalarà oportunament. Essencialment, 
contindrà una ressenya de les actuacions que la Direcció d’Obra hagi dut a terme durant el mes; 
una ressenya de l’obra executada i anàlisi per la Direcció d’Obra de la seva coincidència amb 
l’obra definida, amb les previsions temporals del Programa de treballs i amb les condicions 
d’execució i obra executada requerides; una anàlisi de condicionants de programa que puguin 
existir i suggeriments per a solucionar-los oportunament; una anàlisi de l’estat de solució de les 
dificultats que s’hagin presentat en l’obra i suggeriments per aconseguir solucions oportunes; etc. 
També es podran afegir a aquests informes, si REGSA no les requereix per unes altres dades, les 
dades de seguiment i control que interessin pels seus arxius de gestió. 
Així mateix, la Direcció d’Obra haurà de lliurar un informe mensual del seguiment d’acord amb 
l’especificat en el G-MAN-10 (control de paràmetres temps, cost, qualitat, seguretat i salut i medi 
ambient en les obres de construcció).  
Finalment, farem una breu referència a tres altres comeses que corresponen a la Direcció d’Obra. 
La primera consisteix en proposar a REGSA les modificacions d’obra que estimi necessàries, 
informar de les que proposi el Contractista, i establir en obra les que haurà decidit REGSA. 
Remarquem que, quasi sempre, quan una cosa de l’obra és susceptible de millora, el millor és fer-
ho com estava previst inicialment; convé que la Direcció d’Obra ho tingui molt en compte, tant per 
les seves propostes com per informar de les del Contractista. Això no obstant perquè, en algun 
cas, els canvis puguin ser convenients. En els informes dels canvis proposats pel Contractista no 
s’ha d’oblidar que aquest ha d’indicar la data límit de contestació que no presenti pertorbació en el 
programa. Quan REGSA decideixi una modificació, la Direcció d’Obra col·laborarà a la redefinició 
d’activitats. 
Les altres comeses es refereixen a : 

 Preparació de la informació de l’estat i condicions de les obres i de la seva valoració general 
abans de la seva recepció per REGSA. 

 Elaboració de l’Estat  de Dimensions i Característiques de l’obra executada (EDC), i el seu 
lliurament a REGSA un cop acabats els treballs. 

 
L’EDC s’anirà elaborant paral·lelament a la progressió de les obres de manera que al mes 
següent a la conclusió de cada obra elemental, es lliuri a REGSA el seu EDC corresponent. 
Convé que els expedients d’execució de les diverses obres parcials es facin de tal manera 
que la major part d’aquests documents s’obtinguin simplement per recopilació de 
documents continguts en els informes. 

 
Sense que la relació sigui limitativa s'enumeren a continuació les responsabilitats de la Direcció 
d’Obra: 
 Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis afectats, comprovar que el 

Contractista obté els permisos necessaris i formular amb el mateix l'Acta de replanteig. 
 
 Impulsar l'execució de les obres seguint el projecte i el contracte de la forma més fidedigna 

possible. 
 Proposar les modificacions d'obra que estimi convenients, informar de les que proposi el 

Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi REGSA. Remarquem que quan 
una part de l'obra és susceptible de millora, quasi sempre és preferible fer-ho com estava 
previst inicialment. 

 Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del projecte, i fixar els detalls de la 
definició de les obres i la seva execució, a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 

 Requerir, acceptar o esmenar, si procedeix, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 

 Aconseguir que els materials, equips, l'execució de l'obra i les instal·lacions executades tinguin 
la qualitat prevista, que es farà palesa mitjançant inspeccions visuals i els resultats dels 
assaigs de laboratori i del control topogràfic facilitats pel Pla de Control de Qualitat. Prèviament 
s’hauran establert les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s’executa, per tenir 
ple coneixement i donar testimoni que compleixen o no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra executada prescrites. En cas d'incompliment, ordenar a al 
Contractista  la seva substitució o correcció, paralitzant les obres si ho estima convenient, 
donant compte a REGSA de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les. 

 Establir amb el Contractista la documentació formal de constància de les dades de l'obra 
executada (comprovació de característiques geomètriques, constància de forma i cotes de 
fonamentació, i característiques del terreny de fonaments, barres del formigó armat, etc.  

 Participar amb el Contractista  en l'elaboració del Pla de treballs. Comprovar el seu 
compliment, i proposar a REGSA la conveniència d'estudi i formulació, per part del 
Contractista, de l’actualització del mateix si l’obra ho requereix. 

 Establir mensualment la relació valorada en la què constin els amidaments parcials i a l’origen 
del treball realitzat pel Contractista. La valoració es realitzarà aplicant a les unitats d'obra 
executades els preus unitaris que per a aquelles obres figuren en el projecte aprovat. Un cop 
establert un esborrany de valoració, la Direcció d’Obra revisarà la proposta del Contractista per 
si pot perfeccionar el seu criteri. 

 Facilitar les dades que permetin a REGSA la comprovació de les relacions valorades. 
 Comprovar la desviació econòmica de l'obra degut a les incidències que es produeixen durant 

l'execució, i establir les mesures per controlar el seu cost. 
 Lliurar, a la data del mes fixada per REGSA, un informe del seguiment de l'obra amb la 

informació i contingut que REGSA estableixi. Essencialment contindrà una ressenya de les 
actuacions que la Direcció d’Obra hagi dut a terme durant el mes; una ressenya de l'obra 
executada i anàlisi de la seva coincidència amb l'obra definida, amb les condicions d'execució i 
obra executada, i amb les previsions temporals del programa; una anàlisi de l'estat de solució 
de les dificultats que s'hagin presentat i suggeriments per aconseguir solucions oportunes; una 
anàlisi de condicionants de programa que puguin existir i suggeriments per a solucionar-los. 
Així mateix, la Direcció d’Obra haurà de lliurar un informe mensual del seguiment del Control 
de Qualitat efectuat, esmentant entre d’altres si és el cas, les incidències esdevingudes i la 
forma de solucionar-les. 

 Preparar la informació de l'Estat de Dimensions i Característiques de l'obra executada (EDC) i 
lliurar-lo a REGSA  a la finalització dels treballs, de manera que quedi constància exacta d'allò 
que s'ha construït. 

 Així mateix, la Direcció d’Obra haurà de lliurar un informe mensual del seguiment del control de 
qualitat efectuat, (esmentant entre d’altres si és el cas, les incidències esdevingudes i la forma 
de solucionar-les), i , si s’escau, del seguiment del Pla de Seguretat i Salut i del Pla de Medi 
Ambient. 

 
 
2.3.- SUB-CONTRACTES 
 
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció d'Obra 
de les mateixes. S’haurà de tenir en compte la llei vigent sobre subcontractació en el sector de la 
construcció (Real Decreto 1109/2007 que desenvolupa la llei 32/2006 de subcontractació enel 
sectorde la cosntucció.)  
 
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels treballs 
que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva 
execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat 
contractual. 
 
D'altra banda, si les Companyies Subministradores d'aigua, gas, telefonia i electricitat imposen un 
determinat subcontractista per a l'execució de les seves respectives xarxes, el Contractista 
adjudicatari de les obres d'urbanització l'haurà d'acceptar, sense cap dret a compensació 
econòmica sigui quin sigui l'import que el subcontractista en questió li reclami. 
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Per altra part, les partides alçades que figuren als capitols de xarxes de serveis seran 
d'abonament integre. 
 
 
 
 
2.4.- PROGRAMA DE TREBALL 
 
Un esquema del programa de treball es troba a l’annex de la Memòria “ Programa de 
desenvolupament dels treballs de l’obra “. 

 
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració un 
programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents 
unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, 
s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

 
El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que 
es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran 
adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització. 
 
L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà excempció alguna 
de responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals 
convinguts. 
 
2.5.- REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
La Direcció d'Obra serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i 
subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser 
realitzades. 
 
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris 
per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es 
requereixin. 
 
2.6.- INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 
 
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i començarà els 
treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà  
de manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base 
al Contracte, en els terminis programats. 
 
2.7.- PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 
 
A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s'estimin 
necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a 
l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que 
es requereixin per a la seva major comprensió. 
 
2.8.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE D'OBRA 
 
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el 
Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra podrà ordenar o proposar les 
modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 
matèria. 
 
2.9.- OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D'OBRA 
 
El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") a 
mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 
 

La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de 
la certificació de la unitat corresponent 
 
2.10.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a 
l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en el 
Projecte. 
 
2.11.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 
 
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial del 14 
de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de la 
Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que 
poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres. 
 
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin per 
al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se 
en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments 
precisos. 
 
2.12.- CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS 

 
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a 
trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que 
figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i 
s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La seva conservació durant el 
termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 
 
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 
derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la 
seva perfecta regulació. 
 
Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col·locació de semàfors. 
 
2.13.- PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, 
així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 
 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels 
mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 
 
2.14.- AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS 
 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i per 
tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment 
de la seva utilització. 
 
Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada 
acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu 
aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 
 
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les balances o 
instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva utilització haurà 
d'anar precedida de la corresponent aprovació per l'esmentat Enginyer Encarregat. 
 
Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, sobre 
vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser 
prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, 
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cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les 
condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o 
viceversa, els factors de conversió seran definits per la Direcció d'Obra qui, per escrit, justificarà al 
Contractista els valors adoptats. 
 
2.15.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material 
seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per 
a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els 
materials necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst 
executar amb materials utilitzats en altres unitats. 
 
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del Contractista, 
de manera immediata. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a càrrec del 
Contractista. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del 
Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de 
qualsevol altre manera acceptable. 
 
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 
descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes a 
la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 
 
Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 
dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui 
ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 
 
2.16.- CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 
 
El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i 
instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge 
de les zones en que es trobin situades les Obres. 

 
En aquest sentit, cuidarà que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin ser 
perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en 
cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
 
De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les seves 
instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament 
autoritzats per la Direcció d'Obra. 
 
2.17.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 
 
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 
 
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a 
partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part 
d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres 
motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o 
qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 
 
El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini de 
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 
contractats. 
 
 

2.18.- NETEJA FINAL DE LES OBRES 
 
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter 
temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament 
restaurats a la seva forma original. 
 
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a 
préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. 
Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en 
condicions acceptables. 
 
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 
condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 
 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d'abonaments directes per a la seva realització. 
 
2.19.- DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la 
seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment 
estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de 
construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials; els de protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal 
o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de 
neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini 
de la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; 
els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin 
aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de subministrament, 
col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per a proporcionar 
seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general 
de l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les 
esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials 
refusats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents 
assaigs i proves. 
 
En els casos de resolució de Contracte qualsevull que sigui la causa que la motivi, estaran a 
càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans 
auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 
 
2.20.- ASSAIGS DE CONTROL 
 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport i 
Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i les que 
successivament puguin ser d'aplicació. 
 
Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal.lador dels materials, el contractista 
ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació econòmica per part del 
contractista. 
 
No s’ha previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el 
contractista haurà de realiztar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest pla. 
 
A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic 
proveïdor per a cada material. En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el 
contractista haurà de realiztar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents per a cada proveïdor. 
 
En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de 
la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla. 
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S’ha suposat que la planta de subministrament de formigó disposa únicament de ciment amb marca 
de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta 
disposi d’algun ciment, certificat segons a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran 
assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de 
marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar 
el proveïment de formigó d’aqeusta planta. 
 
El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, 
atenent a criteris de frequëncia temporalm resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment 
anirà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que 
hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 
2.21.- RECEPCIÓ  
 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la finalització de 
les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a l'Ajuntament, qui 
nombrarà el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix  temps, fixarà la data 
per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a la Direcció d'Obra. 
 
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en 
Acta. 
 
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l'Ajuntament, la 
Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 
 
2.22.- OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 
 
El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de 
caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i 
aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda 
obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el 
Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 
 
2.23.- TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
El termini d'execució començarà a contar des de la data de la signatura de l'Acta de Replanteig. 
 
L'Acta de Replanteig es signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la data de 
l'adjudicació definitiva. 
 
2.24.- TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional, i 
serà d’un any. 
 
2.25.- PENALITZACIONS 
 
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que excedeixi 
del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el seu 
cas, descomptada de la liquidació de les obres. 
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CAPÍTOL 3 - CONDICIONS A SATISFER PELS 

MATERIALS I UNITATS D'OBRA 
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3.1.- MATERIALS D'ÚS GENERAL 
 
3.1.1.- Procedència dels materials 
 
Quan la procedència dels materials no es fixi en el Projecte, els necessaris per a l'execució del 
Contracte els obtindrà el Contractista de les pedreres, jaciments i fonts de subministrament que 
estimi oportú. No obstant, haurà de tenir en compte les recomanacions que sobre procedència de 
materials assenyalen els documents informatius del Projecte i les observacions complementàries 
que pugui fer la Direcció d'Obra. 
El Contractista justificarà a la Direcció d'Obra, amb antelació suficient, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant, quan ho sol.liciti la Direcció d'Obra, les mostres i 
dades necessàries per a demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a 
quantitat. 
Quan s'assenyali la procedència dels materials explícitament en el Projecte o en els Plànols, el 
Contractista utilitzarà obligatòriament aquestes procedències. Si posteriorment es comprovés que 
aquestes procedències són inadequades o insuficients, la Direcció d'Obra fixarà les noves i 
proposarà la modificació de preus i del Programa de Treball, si això fos necessari i es contemplés 
en el Contracte. 
 
3.1.2.- Ciment Putzolànic 
 
Definició 
El ciment Putzolànic es defineix com el conglomerant hidràulic que s'obté per polvorització del 
clínker en proporció inferior al 80% en pes i putzolana en proporció superior al 20% en pes. 
S'entén per putzolana tot producte natural, d'origen volcànic o no, o artificial (cendres volants, terra 
de diatomees i argiles activades) que, sense posseir propietats hidràuliques, conté constituents 
(sílice i alúmina) capaços de fixar calç a la temperatura ambient en presència d'aigua, formant un 
compost de propietats hidràuliques. 
 
Condicions generals 
El ciment haurà d'acomplir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a la Recepció de Ciments (RC-88). Acomplirà tanmateix, les recomanacions i prescripcions 
contingudes en la EHE. 
 
Tipus de ciment putzolànic 
El ciment Putzolànic a utilitzar podrà ser qualsevol dels que es defineixen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC-88), sempre que sigui d'una 
categoria no inferior a la 350 i satisfaci les condicions que, a l'esmentat Plec, es prescriuen. 
 
Subministrament i emmagatzematge 
El ciment serà transportat en envasos de tipus aprovat en els que haurà de figurar expressament 
el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a cada 
remesa el document de remesa amb les mateixes indicacions esmentades. 
Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de protecció 
contra el vent i la pluja. 
El ciment s'emmagatzemarà de tal manera que permeti un fàcil accés per la inspecció i 
identificació de cada remesa en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la humitat del 
terra i de les parets. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris perquè no puguin barrejar-
se els diferents tipus de ciment. 
En el cas que s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s'apilaran sobre tarimes, separats de les 
parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles a fi de permetre el pas del 
personal i aconseguir un ampli aireig del local. Cada quatre (4) capes de sacs, com a aireig, es co 
l·locarà un tauler o tarima que permeti el pas de l'aire a través de les pròpies piles que formen els 
sacs. 
Acomplirà en tot cas l'exposat en l'Article 5.2. del Plec RC-88. 
 
Assaigs 
La presa de mostres i els assaigs que es realitzin es faran d'acord amb els procediments indicats 
en el vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC-88). 
 
 

3.1.3.- Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons 
 
Condicions Generals 
Com a norma general, podran utilitzar-se, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, 
totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, que no hagin 
produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en la presa i resistència d'obres semblants a les 
que es projecten. 
Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les 
aigües i, llevat justificació especial de que no s'alteren perjudicialment les propietats exigibles al 
formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin una o diverses de les condicions següents: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7.234). 5 
- Substàncies dissoltes (UNE 7.130) 15 grams per litre. 
 (15.000 p.p.m.) 
- Sulfats expressats com S0, = (UNE 7.13.) 

excepte pel ciment PY, que s'eleva 
aquest límit a 5 g/l (5.000 p.p.m.) 1 gram per litre 

 (100 p.p.m.) 
- Ió clor (UNE 7.132) per a formigons 
 a les encavallades. 6 grams per litre. 
 (6.000 p.p.m.) 
- Hidrats de carboni (UNE 7.132) 0 
- Substàncies orgàniques solubles en 

èter (UNE 7.235) 15 grams per litre. 
 (15.000 p.p.m.) 
Assaigs 
Les característiques de l'aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovaran abans de la seva 
utilització, per mitjà de l'execució de les sèries, complertes o reduïdes, d'assaigs, que cregui 
convenients la Direcció d'Obra. 
 
3.1.4.- Àrid per a morters i formigons 
 
3.1.4.1.- Àrid gros a utilitzar en formigons 
 
Definició 
Es defineix com àrid gros a utilitzar en formigons la fracció mineral que queda retinguda en el 
tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 
 
Condicions generals 
L'àrid gros a utilitzar en formigons serà de grava natural o procedent del mallat i trituració de pedra 
de pedrera o grava natural o altres productes la utilització dels quals hagi estat sancionat per la 
pràctica. En tot cas, l'àrid gros es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat 
raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. Complirà, a més, les 
condicions exigides en la EHE. 
 
Manipulació i emmagatzematge 
L'emmagatzematge d'àrids grossos, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es posarà 
sobre una base satisfactòria per a la Direcció d'Obra o, en cas contrari, els trenta centímetres (30 
cm) inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es treuran en tot el temps que s'hagi 
d'utilitzar la pila. 
Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així com 
també les reserves de diverses mesures i sempre de manera tal que no es puguin barrejar els 
diferents tipus. 
L'examen i aprovació o no de la utilització d'un àrid determinat, es farà sempre després d'acabat el 
procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a la seva utilització 
sense tractament ulterior. Amb tot, la Direcció d'Obra podrà rebutjar prèviament les pedreres, 
dipòsits o altres fonts de procedència que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat 
excessiva que obligui a un control massa freqüent de les seves característiques. 
 
Composició Granulomètrica. 
Complirà les condicions de la EHE. 
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La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE 7.050 serà sempre inferior a l'u per cent (1%) en pes, 
del total de la mostra (UNE 7.135). 
 
 
Qualitat 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l'àrid gros no excedirà dels límits que 
seguidament es relacionen, referits en tant per cent del pes total de la mostra: 
- Sòls d'argila: 

Vint-i-cinc centèsimes per cent (0,25 %), com a màxim (UNE 7.133). 
- Partícules toves: 

Cinc per cent (5%), com a màxim (UNE 7.134). 
- Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7.050 i que sura en un líquid, el pes específic del 

qual és de dos grams per centímetre cúbic (2 g/cm3): 
U per cent (l%), com a màxim (UNE 9.224). 

- Compostos de sofre expressats com S04, i referits a l'àrid sec: 
U coma vint per cent (1,20%), com a màxim (UNE 7.245). 
L'àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment 

amb els àlcalis que contingui el ciment (UNE 7.137). 
Les pèrdues de l'àrid gros sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc (5) 
cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent (18%) en pes, respectivament 
(UNE 7.238). El coeficient de qualitat, mesurat per l´assaig de "Los Angeles", serà inferior a 
quaranta (40). 
 
Assaigs 
Les característiques de l'àrid gros a utilitzar en obra es comprovaran, abans de la seva utilització, 
per mitjà de l'execució de les sèries completes o reduïdes en assaigs que cregui pertinents la 
Direcció d'Obra. Amb caràcter preceptiu es realitzarà cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció 
d'àrid a utilitzar, un (1) Assaig Granulomètric. 
 
3.1.4.2.- Àrid fi a utilitzar en morters i formigons 
 
Definició 
Es defineix com àrid fi a utilitzar en morters i formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel 
tamís de 5 mm de malla (UNE 7.050). 
 
Condicions generals 
L'àrid fi a utilitzar en morters i formigons serà de sorra natural, sorra procedent de matxuqueig, 
una barreja d'ambdós materials o altres productes la utilització dels quals hagi estat sancionada 
per la pràctica. 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 
Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per l'àrid 
gros a utilitzar en formigons. 
Compliran a més les condicions exigides en la EHE. 
 
Manipulació i emmagatzematge 
 
Es seguiran les mateixes prescripcions indicades en l'apartat 2.1.4.1. per àrids grossos a utilitzar 
en formigons. 
 
Composició granulomètrica 
Complirà les condicions exigides en la EHE. 
 
Qualitat 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà dels límits que es 
relacionen a continuació, referits en tant per cent del pes total de la mostra: 
- Terrosos d'argila: 

U per cent (1%), com a màxim (UNE 7.133). 
- Fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7.050: Cinc per cent (5%), com a màxim (UNE 

7.135). 
- Material retingut pel tamís 0,080 UNE 7.050 i que sura en un líquid de pes específic igual 

a dos grams per centímetre cúbic (2 g/cm3): 

Cinc dècimes per cent (0,5%), com a màxim (UNE 7.244). 
- Compostos de sofre expressats com S04 i referits a l'àrid sec: 

U coma vint per cent (1,20%), com a màxim (UNE 7.245). 
L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb 

els àlcalis del ciment (UNE 7.137). 
No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un 
color més fosc que el de la substància patró (UNE 7.082). 
Les pèrdues de l'àrid fi sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic en cinc (5) cicles, 
seran inferiors al deu per cent (10%) o al quinze per cent (15%), respectivament (UNE 7.238). 
 
Assaigs 
Les característiques de l'àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, per mitjà de l'execució 
de les sèries completes o reduïdes d'assaigs que cregui pertinents la Direcció d'Obra. 
Amb caràcter preceptiu es realitzaran: 
Per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d'àrid fi a utilitzar: 
- Un (1) Assaig Granulomètric. 
- Un (1) Assaig de Determinació de Matèria orgànica. 
- Un (1) Assaig de Fins. 
 
3.1.5.- Formigons, morters i beurades de ciment 
 
Definició 
Es defineixen com formigons els materials formats per barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros i, 
eventualment, productes d'addició que al prendre's i endurir-se adquireixen una notable 
resistència. 
 
Materials 
Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els apartats 
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, i 3.1.7 del present Plec de Condicions i acompliran les prescripcions que 
per a ells es fixen en els esmentats apartats. 
 
Condicions Generals 
Els formigons compliran les condicions exigides en la EHE. 
 
Tipus 
Per a la seva utilització en les diverses classes d'obra i, d'acord amb la resistència característica 
exigible als vint-i-vuit (28) dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 cm) de diàmetre i 
trenta centímetres (30 cm) d'alçada, s'establiran els tipus de formigó que s'indiquen en la taula 
següent: 
 FORMIGÓ TIPUS fck A COMPRESSIÓ 
  (kg/cm2) 
 H-125 125 
 H-175 175 
 H-200 200 
 H-250 250 
 H-300 300 
 H-350 350 
La dosificació dels materials es fixarà, per a cada tipus de formigó, d'acord amb les indicacions 
donades donades a l'apartat, havent d'ésser, en tot cas, acceptades per la Direcció d'Obra. 
La quantitat mínima de ciment per metre cúbic (m3) serà de cent cinquanta quilograms (150 kg) i 
la màxima de quatre-cents quilograms (400 kg). 
En casos excepcionals i prèvia justificació experimental i autorització expressa de la Direcció 
d'Obra, es podrà ultrapassar aquest límit. 
En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar la 
correcció adequada. 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó es farà sempre en pes, 
amb l'única excepció de l'aigua, la dosificació de la qual es farà en volum. 
- Dosificació del ciment: 

La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic (kg/m3). 
- Dosificació dels àrids: 

La dosificació dels àrids a utilitzar es farà en quilograms per metre cúbic (kg/m3). 
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- Dosificació de l'aigua: 
La dosificació de l'aigua es farà en litres per metre cúbic (l/m3). 

 
Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball 
La posta en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva 
corresponent fórmula de treball. 
La fórmula esmentada assenyalarà exactament el tipus de ciment Putzolànic a utilitzar, la classe i 
grandària màxima de l'àrid gros, la consistència del formigó i els continguts en pes de ciment, àrid 
fi i àrid gros i en volum d'aigua, tot això per metre cúbic (m3) de barreja. Sobre les dosificacions 
ordenades les toleràncies admissibles seran les següents: 
- L'u per cent (1%), en més o en menys, en la quantitat de ciment. 
- El dos per cent (2%), en més o en menys, en la quantitat total d'àrids. 
- L'u per cent (1%), en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 
En tot cas el Contractista presentarà, degudament avalada pels assaigs previs, la fórmula de 
treball proposta. 
La Direcció d'Obra, si no tingués experiència prèvia sobre la bondat de la mateixa, ordenarà la 
realització dels corresponents assaigs característics. Els resultats d'aquest control seran 
condicionants de l'acceptació de la fórmula proposada. 
 
Docilitat del formigó 
La docilitat del formigó serà la necessària perquè, amb els mètodes previstos de posta en obra i 
compactació, el formigó envolti les armadures sense solució de continuïtat i ompli els encofrats 
sense que es produeixin escapaments. La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva 
consistència segons la Norma UNE 7.103. 
Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran els 
següents: 
Consistència Assentament en cm Tolerància en cm 
Seca 0 - 2 0 
Plàstica 3 - 5 + 1 
Tova 6 - 9 + 1 
Fluida 10 - 15 + 2 
Additius 
Es podrà autoritzar la utilització de tot tipus d'additius sempre i quan es justifiqui mitjançant els 
assaigs oportuns, que la substància afegida en les proporcions previstes i dissolta en aigua 
produeixi l'efecte desitjat sense pertorbar la resta de característiques del formigó ni representar 
perill per a les armadures. 
S'hauran de realitzar assaigs previs i característics del formigó, amb i sense plastificant, per 
establir la comparació entre ambdós. Una vegada obtinguts els resultats la Direcció d'Obra 
decidirà sobre l'aprovació del seu ús. 
El Contractista facilitarà tota classe de documentació i característiques sobre el producte a 
utilitzar. 
 
3.1.5.1.- Morters de ciment 
Es defineixen els morters de ciment com la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. 
Eventualment, pot contenir algun producte d'addició per millorar alguna de les seves propietats, la 
utilització de les quals hagi estat prèviament aprovada per la Direcció d'Obra. 
 
Materials 
 
Ciment 

Vegeu l'apartat 3.1.2. "Ciment Putzolànic". 
Aigua 

Vegeu l'apartat 3.1.3. "Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons". 
Productes d'addició 

Vegeu l'apartat 3.l.6. 
Àrid fi 

Vegeu l'apartat 3.1.4.2. "Àrid fi a utilitzar en morters i formigons". 
Tipus i dosificacions 
Per a la seva utilització en les diverses classes d'obra s'establiran els següents tipus i 
dosificacions de morters de ciment Putzolànic: 

- M 250 per a fàbriques de maó i maçoneria: dos-cents cinquanta quilograms de ciment 
PUZ-350 per metre cúbic de morter (250 kg/m3). 

- M 450 per a fàbriques de maó especial i capes d'assentament de peces prefabricades, 
empedrats i voreres: quatre-cents cinquanta quilograms de ciment PUZ-350 per metre 
cúbic de morter (450 kg/m3). 

- M 600 per a arrebossats, lliscats, anells perimetrals i impostes: sis-cents quilograms de 
ciment PUZ-350 per metre cúbic de morter (600 kg/m3). 

- M 700 per a arrebossats exteriors: set-cents quilograms de ciment PUZ-350 per metre 
cúbic de morter (700 kg/m3). 

La Direcció d'Obra podrà modificar la dosificació, en més o en menys, quan les circumstàncies de 
l'Obra ho aconsellin. 
 
3.1.5.2.- Beurada de ciment 
Es defineix la beurada de ciment com la pasta més fluida de ciment i aigua i, eventualment 
addicions, utilitzada principalment per injeccions de terrenys, fonaments, túnels, lliscats, etc. 
Materials 

Vegeu l'apartat 3.1.2. "Ciment Putzolànic". 
Vegeu l'apartat 3.1.3. "Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons". 

 
Composició i característiques 
La proporció, en pes, del ciment i l'aigua podrà variar des de l'u per vuit (1/8) a l'u per u (1/1), 
d'acord amb les característiques de la injecció i la pressió d'aplicació. En tot cas, la composició de 
la beurada serà aprovada per la Direcció d'Obra per a cada utilització. 
 
3.1.6.- Productes d'addició 
Els productes d'addició de qualsevol classe d'utilitzacions en la confecció de formigons, 
acompliran les directrius de l’EHE.  
El Contractista pot proposar l'addició de productes químics als formigons i morters per tal d'assolir 
les característiques exigides. Aquesta proposta anirà raonada i degudament justificada mitjançant 
assaigs. Tanmateix, la Direcció d'Obra pot imposar l'ús d'aquests productes, essent a càrrec del 
Contractista les despeses per assaigs. Pel que fa al clorur càlcic s'aplicarà també: 
 
1.- Definició 
Es defineix com un producte comercial en escames o granulat compost majoritàriament per clorur 
càlcic anhídrid. 
 
2.- Procedències 
Fàbrica especialitzada. 
 
3.- Característiques Generals 
La corba granulomètrica estarà compresa dins dels límits següents: 

 
Garbell ASTM 

 
UNE 

 
% que passa 

   
en escames 

 
granulat  

3/8" 
 

10 
 

100 
 

100  
1/4" 

 
6,3 

 
80 - 100 

 
95 - 100  

n° 20 
 

0,80 
 

0 - 10 
 

0 - 10 

 
4.- Normes de qualitat 
Composició química del producte en escames: 
% mínim de clorur càlcic en pes: 85,0 
% màxim de productes alcalins en pes: 2,0 
% màxim d'impureses en pes: 0,5 
% màxim de magnesi expressat com clorur magnèsic en pes: 2,0 
% màxim d'humitat en pes: 10,5 
Composició química del producte granulat: 
% mínim de clorur càlcic en pes: 94,0 
% màxim de clorurs alcalins en pes: 5,0 
% màxim d'impureses, inclosos clorur magnèsic i aigua, en pes: 1,0 
 
5.- Recepció 
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El producte, en envasos adequats, es rebutjarà si, en el moment d'obrir-los, el contingut es veiés 
aglomerat. A més haurà d'acomplir les especificacions dels punts 3 i 4 d'aquest apartat. 
 
3.1.7.- Productes de curat per a formigons 
 
1.- Definició 
Es defineix com a productes de curat a emprar en formigons aquells que s'apliquen com a 
recobriment plàstic o altres tractaments especials, per tal d'impermeabilitzar la superfície del 
formigó i conservar-ne l'humitat, a fi d'evitar la manca d'aigua lliure durant la presa i el període 
inicial d'enduriment. 
 
2.- Característiques generals i normes de qualitat 
A més del que s'indica en l’EHE i en els comentaris d'aquesta, s'assenyala que els productes 
filmògens o similars que s'utilitzin com a productes de curat hauran d'assegurar una total 
conservació del formigó formant una pel·lícula continua sobre la seva superfície, de manera que 
impossibiliti l'evaporació d'aigua durant la presa i primer enduriment. Haurà de mantenir-se com a 
mínim durant set (7) dies des del dia d'aplicació. S'ajustaran finalment a allò indicat a l'article 285 
del PG-4. 
No reaccionaran perjudicialment amb el formigó ni desprendran vapors nocius. Seran de color 
clar, preferiblement blanc i de fàcil manipulació. Admeten sense deteriorar-se un període 
d'emmagatzematge de no menys de trenta (30) dies. 
 
3.- Recepció 
No s'utilitzarà cap producte pel curat sense l'aprovació prèvia i expressa de la Direcció d'Obra. 
 
3.1.8.- Fusta per a motlles i encofrats 
 
Condicions Generals 
Les fustes que s'utilitzin en motlles i encofrats hauran de ser seques, sanes, netes de nusos i 
vetes i estaran ben conservades i han de tenir la suficient resistència i rigidesa per a l'ús al qual se 
les destina. 
 
3.1.9.- Acer especial per a armadures 
 
Acer 
L'acer en rodons per a armadures del formigó estarà constituït per barres d'alta adherència 
(corrugades) d'acer especial amb límit elàstic cinc-mil cent quilograms per centímetre quadrat 
(5100 kg/cm2) i no presentaran esquerdes, bufades ni minvament de secció superiors al cinc per 
cent (5%). 
Hauran d'acomplir, a més a més, les següents condicions garantides pel seu fabricant: 
- Càrrega de trencament no inferior a cinc-mil sis-cents quilograms per centímetre quadrat 

(5600 kg/cm2) i límit elàstic aparent o convencional no menor que cinc-mil cent 
quilograms per centímetre quadrat (5100 kg/cm2). 

- Resistència a la tracció no menor que el cent cinc per cent (105%) del límit elàstic. 
- Allargament de trencament, mesurat sobre base de cinc (5) diàmetres no menor que el 

catorze per cent (14%). 
Hauran d'acomplir satisfactòriament els assaigs de doblegat indicats en la Instrucció EHE així com 
la condició d'alta adherència, determinada per l'assaig de desenganxament. 
 
Nivell de control 
Es realitzarà un control de qualitat de l'acer a nivell normal, corresponent a un coeficient de 
minoració de la seva resistència ãs= 1,15. A aquest efecte es realitzaran els assaigs especificats.  
 
 
3.1.10.- Blocs de morter de ciment 
Peça en forma de paral.lelepípede rectangular constituït per un conglomerat de ciment i/o cal i un 
arid natural o artificial. Presentarà perforacions uniformement repartides, de l'eix normal al pla 
d'assentament i de volum no superior als dos terços del volum total del bloc: 
 Dimensions en cm: 19 x 19 x 39 

El pes del bloc no serà superior a 25 Kg. 

El bloc es subministrarà a obra amb una resistència a compressió no inferior a 60 Kg/cm2, 
i una absorció d'aigua no superior al 10%. La resistència a compressió s'obtindrà  exercint un 
esforç axial de compressió en direcció normal al plà d'assentament i estarà referida a l'àrea de la 
secció total inclosos els buits. 
L'absorció vindrà determinada en tant per cent, en pes,  d'aigua absorvida, en relació al pes del 
bloc dessecat. 
Els blocs no hauran de presentar esquerdes, deformacions, guerxeses ni esvorancs d'arestes. 
 
 
 
3.1.11.-  Sorra per recolçament de canonades. 
Per a material d'assentament de les canonades s'utilitzarà sorra que haurà de passar pel tamís nº 
4 ASTM (separació de malles 4.76 mm). 
Si la direcció d'Obra ho estima convenient, es faran els següents assaigs: 
Per cada dos-cents metres cúbics (200 m3) de sorra: 

- Un (1) assaig granulomètric (N.L.T. 104/58). 
- Un (1) límit d'Atterberg (N.L.T. 105/58).  

 
3.1.12.-  Blocs de pedra per a esculleres 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament devant de l'acció dels 
agents externs, en particular devant de l'aigua. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes 
vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions de 
la DF. 
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a la escollera sense classificar és 
de 0,5 kg. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): 
- Fissures:  Sense fissures 
- Pèrdua de pes:  <= 2% 
Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3 
Absorció d'aigua (UNE 83134):  <= 2% 
Coeficient de desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2):  < 50 
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 12% 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 1200 kg/cm2 
PEDRA CALCÀRIA: 
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 500 kg/cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 
Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de fer 
individualitzat per a cada tipus de bloc. 
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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. 
 
3.1.13.- Materials sense condicions 
Quan els materials no s'adaptin a allò que per a cadascun d'ells es determina als apartats del 
Plec, el Contractista haurà de seguir les instruccions per escrit que sobre aquest fet dicti la 
Direcció d'Obra i per a l'acompliment del que és preceptiu en aquest Plec. 
 
3.1.4.- Materials no especificats en aquest Plec 
Els materials les condicions dels quals no estiguin especificades en aquest Plec acompliran les 
prescripcions dels Plecs, Instruccions o Normes aprovades amb caràcter oficial, en els casos en 
que els esmentats documents siguin aplicables. Seran també d'aplicació les Normes i Instruccions 
que determini la Direcció d'Obra. La utilització d'aquests materials haurà d'estar autoritzada per l' 
Enginyer Encarregat. 
 
3.1.15.- Examen i proves dels materials 
No es procedirà a l'ús del materials sense que abans siguin examinats i acceptats pel Director 
d'Obra, previa realització en el seu cas de les proves i assaigs previstos en aquest Plec. 
En cas de no conformitat amb els resultats aconseguits, bé pel Contractista o pel Director d'obra, 
es sotmetrà la qüestió al Laboratori Central d'Assaigs de Materials de la Construcció depenent del 
Ministeri d'Obres Públiques i Transports, essent obligatori per ambdúes parts, la acceptació dels 
resultats que obtingui i de les conclusions que formuli. 
Totes les despesses de proves i assaigs necessaris per definir les qualitats dels materials 
d'aquest Plec de Condicions, seran abonades pel Contractista. 
 
3.1.16.-  Materials inadequats 
Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determini en els articles 
anteriors, el contractista s'atendrà a allò que sobre aquest punt ordeni per escrit la Direcció, per al 
compliment d'allò preceptuat en els respectius articles del present Plec. 
Com a norma general, el Contractista retirarà en el termini de cinc (5) dies d'efectuada la recepció, 
aquells materials, ferramentes o màquines que rebutgi la Direcció, substituint-les per altres de 
característiques adequades. 
 
3.2.- MATERIALS I ELEMENTS DE SANEJAMENT, DRENATGE I REG 
 
3.2.1.- Tubs de formigó 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT 
Tub cilíndric de formigó en masa, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió 
mascle-femella amb anella elastomèrica. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que 
indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que 
no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la 
normativa vigent. 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 
Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 14M-82, les proves d'absorció i de 
permeabilitat. 
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M-83. 
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Classe de tub i designació. 
- Data de fabricació. 
- Nom o marca del fabricant. 
- Identificació de la planta de producció. 
Resistència a l'aixafament (assaig de 
les tres arestes segons ASTM C 497 M)  .................................................................. >= 6350 kg/m 
Gruix de la paret  ........................................................................................................... >= 111 mm 
Relació aigua-ciment (en pes)  ............................................................................................ =< 0,53 
Contingut de ciment  .................................................................................................. >= 280 kg/m3 
Toleràncies: 
- Diámetre interior  ............................................................................................................... - 0 mm 
                     ...................................................................................................................... + 25 mm 
- Gruix de la paret ................................................................................................................ - 0 mm 
                     ........................................................................................................................ + 5 mm 
- Llargària  .......................................................................................................................... ± 13 mm 
- Llargària de dos costats oposats  .................................................................................... ± 16 mm 
- Rectitud (alineació)  .................................................................................................... ± 10 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop possible de la 
seva posició definitiva. 
Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* ASTM C 14M-82 "Standard Specification for concrete sewer, storm drain, and culvert pipe." 
 
3.2.2.- Pous i pericons de registre 
 
1.- Definició 
Elements estancs que permeten l'accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació. 
2.- Procedència 
Fàbrica especialitzada o execució a l'obra. 
3.- Característiques generals 
Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l'element 
especial de que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d'entrada o sortida d'un tram deprimit, pou 
amb caiguda, etc.) i de la seva procedència 
a) Pous prefabricats 
Seran tubulars de formigó armat de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) de diàmetre interior i 
setze centímetres (16 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de quatre-cents a 
nou-cents mil·límetres (400-900 mm) de diàmetre interior, i de mil nou-cents mil·límetres (1900 
mm) de diàmetre interior i quinze centímetres (15 cm) de gruix de paret per a escomeses 
normalitzades de mil a mil cinc-cents mil·límetres (1000-1500 mm) de diàmetre interior, estant 
definits als Plànols i dissenyats de manera que assegurin l'estanqueïtat del pou i del conjunt que 
aquest forma amb els tubs que hi convergeixen. 
Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida als Plànols. No s'admetrà que la tapa 
sobresurti més de vint mil·límetres (20 mm) de la cota teòrica, per la qual cosa hi haurà peces 
intermèdies d'alçades diferents. 
L'element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per 
permetre canvis d'alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió amb les 
clavegueres que convergeixen al col·lector, assegurant també una estanqueïtat total. Totes les 
peces vindran amb els orificis per a la col·locació dels graons. 
Els pous de tipus 1200-1800 tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A partir 
d'aquí el pou serà de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) amb una altra transició en la part final 
gràcies a un con de 1200-600. La part superior del con, de sis-cents mil·límetres (600 mm) de pas 
lliure fa possible la instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida de vuit-cents 
cinquanta mil·límetres (850 mm). 
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L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà en l'obra, la 
cubeta de recepció per a les aigües convergents en el pou, el disseny de la qual haurà de limitar la 
turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que no quedi especificat en 
Projecte, reservant-se la Direcció d'Obra la realització de les proves que cregui adients per a la 
constatació de l'acompliment d'aquesta premissa. 
 
b) Pous fabricats "in situ" 
Seran de formigó armat segons Plànols, amb formigó de resistència característica dos-cents 
quilograms per centímetre quadrat (200 kg/cm2). S'assegurarà l'estanqueïtat total tant del pou 
com del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen. No s'admetran més juntes de 
construcció que les definides als Plànols i podran tractar-se interiorment per tal d'evitar filtracions, 
mentre que la base s'emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües de les escomeses 
minimitzant les turbulències per tal d'evitar despreniments de gasos molestos. La forma serà la 
dels Plànols o la que autoritzi la Direcció d'Obra. 
Es finalitzarà aquesta zona amb un arrebossat amb morter de ciment Putzolànic M-600 i un lliscat 
amb beurada del mateix material. Una vegada superada la zona d'escomeses s'aixecarà una 
entrada d'home de setanta per setanta centímetres (0,7 x 0,7 m) amb parets de fàbrica de maó 
massís de mig (0,5) peu. 
Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir 
l'impermeabilitat. El marc i la tapa seran de fosa dúctil amb tapa estanca i dispositiu antirobatori i 
acompliran els requisits del punt 2.2.3. d'aquest Plec. 
 
4.- Normes de qualitat 
A ambdós tipus de pous se'ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions 
de la Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials com a disseny. La resistència mínima del 
formigó serà dos-cents vuitanta quilograms per centímetre quadrat (280 kg/cm2). L'armat es 
mesurarà per resistir les accions del terreny suposat xop d'aigua, a més a més d'acomplir la 
Norma. 
Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o "in situ" se'ls realitzaran les proves 
següents: 
 
Proves d'absorció 
L'absorció de les parets de l'element assajat no superarà el sis per cent (6%) del pes en sec. La 
prova es farà segons el mètode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més d'un 
quilogram (1 kg). 
 
Prova de resistència 
Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetrà que més del deu per 
cent (10%) de les peces assajades tinguin una resistència més petita que l'exigida: 280/200 
kg/cm2. Es podran extraure provetes i assajar-les segons la Norma C 497. 
Als elements d'ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió 
hidràulica responen a la necessitat de comprovar l'estanqueïtat del pou i de les connexions dels 
tubs. 
Es tracta de mantenir una pressió d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2) durant un 
temps mínim de vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixi degotament ni per les juntes 
ni per les parets del pou. S'admeten però, taques d'humitat que no donin lloc a degotament. 
No s'admetrà pas en cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions 
internes superiors a l'u per cent (l%). 
Els pous fabricats "in situ" acompliran la totalitat d'aquest apartat. 
 
5.- Recepció 
Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no acompleixin les exigències d'aquest capítol 
del Plec o si s'hi aprecien directament defectes com: 
- Esquerdes d'amplada igual o més gran de vint-i-cinc centèsimes de mil·límetre (0,25 mm) i 

longitud igual o més gran de deu centímetres (10 cm). 
- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 
- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 
 
3.2.3.- Fosa per a marcs, tapes i altres elements 
Provindrà de fàbrica especialitzada. 
 

1.- Característiques generals 
Es fixa la utilització exclusiva de la tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm) de diàmetre 
per a pous de registre segons Plànols. Les tapes s'adaptaran al marc en tota la superfície de la 
corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament lateral entre la tapa i el marc no 
passarà de dos mil·límetres (2 mm), impedint qualsevol moviment lateral. 
Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 
Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic del marc i 
la tapa sigui rectificat mecànicament. 
 
2.- Normes de qualitat 
Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement 
repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les arestes, lliure de defectes 
superficials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran 
lliures de sorra cremada i seran llises. 
Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de Condicions 
Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 
seran: 
a) Duresa Brinell 205-235. 
b) Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 
c) Assaig d'impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l'impacte d'un pes de dotze quilograms (12 
kg). 
d) Càrrega de prova de trenta o quaranta tones (30 o 40 T). 
Les mostres a assajar a tracció s'obtindran d'apèndixs col·locats expressament a les peces de 
forma cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, 
col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb 
fosa d'idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 
Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf 
anterior però la seva secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres de costat (50 mm). 
 
3.- Recepció 
Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran. 
 
3.2.4 Tubs i accessoris de polietilè de baixa densitat 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a 
pressió a temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectats a pressió.   
 
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. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes. Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 
visible les dades següents: 
 
 - Referència del material, PE 32  
- Diàmetre nominal - Gruix nominal  
- Pressió nominal  
- UNE 53-131  
- Identificació del fabricant  
- Any de fabricació Tot en aquest mateix ordre. Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat baixa 
+ negre de fum  
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes  
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 
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- 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn       
- 20°C < T <= 25°C:  0,75 x Pn       
- 25°C < T <= 30°C:  0,56 x Pn      
- 30°C < T <= 35°C:  0,44 x Pn       
- 35°C < T <= 40°C:  0,36 x Pn   
T = Temperatura d'utilització    
Pn = Pressió nominal  
Índex de fluïdesa: <= 1 g/10 min (segons UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg)  
Resistència a la tracció:  >= 10 MPa  
Allargament al trencament:  >= 350%  
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min  
Temperatura de treball:  <= 40°C  
Llargària:  Rotlles <= 100 m  
Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:  
+-------------------------------------+  
¦ Pressió nominal ¦ Pressió de prova  ¦  
¦ tub (bar)    ¦   a 20°C (mm)     ¦  
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦       4         ¦      10,5         ¦  
¦       6         ¦      19           ¦  
¦      10         ¦      30           ¦  
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i pes:  
+----------------------------------------------------------+ ¦       
¦    PN 4 bar    ¦    PN 6 bar    ¦    PN 10 bar    ¦  
¦------¦----------------¦----------------¦-----------------¦ 
¦  DN  ¦  Gruix ¦ Pes   ¦  Gruix ¦ Pes   ¦  Gruix ¦ Pes    ¦ 
 ¦ (mm) ¦  paret ¦(kg/m) ¦  paret ¦(kg/m) ¦  paret ¦(kg/m)  ¦  
¦      ¦  (mm)  ¦       ¦  (mm)  ¦       ¦  (mm)  ¦        ¦  
¦------¦--------¦-------¦--------¦-------¦--------¦--------¦  
¦  16  ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦  0,15 ¦   2,2  ¦ 0,2    ¦  
¦  20  ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦  0,2  ¦   2,8  ¦ 0,3    ¦  
¦  25  ¦   2,0  ¦  0,25 ¦   2,3  ¦  0,2  ¦   3,5  ¦ 0,4    ¦  
¦  32  ¦   2,0  ¦  0,3  ¦   2,9  ¦  0,4  ¦   4,4  ¦ 0,7    ¦  
¦  40  ¦   2,4  ¦  0,5  ¦   3,7  ¦  0,7  ¦   5,5  ¦ 1,1    ¦  
¦  50  ¦   3,0  ¦  0,7  ¦   4,6  ¦  1,0  ¦   6,9  ¦ 1,5    ¦  
¦  63  ¦   3,8  ¦  1,0  ¦   5,8  ¦  1,4  ¦   8,6  ¦ 2,1    ¦  
+----------------------------------------------------------+  
 
Toleràncies:  
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta:  
 
+---------------------------------------------+  
¦   DN   ¦ Tolerància ¦ Ovalació absoluta     ¦  
¦  (mm)  ¦   màxima   ¦-----------------------¦  
¦        ¦  DN (mm)   ¦   Tub   ¦     Tub     ¦  
¦        ¦            ¦  recte  ¦  enrotllat  ¦  
¦--------¦------------¦---------¦-------------¦  
¦   16   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,4  ¦    ± 1,0    ¦  
¦   20   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,4  ¦    ± 1,2    ¦  
¦   25   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,5  ¦    ± 1,5    ¦  
¦   32   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,7  ¦    ± 2,0    ¦  
¦   40   ¦   + 0,4    ¦  ± 0,8  ¦    ± 2,4    ¦  
¦   50   ¦   + 0,5    ¦  ± 1,0  ¦    ± 3,0    ¦  
¦   63   ¦   + 0,6    ¦  ± 1,3  ¦    ± 3,8    ¦  
 
 
Gruix de la paret: 
 
 +------------------------------------+  
¦ Gruix nominal ¦ Tolerància màxima  ¦  
¦    e (mm)     ¦       (mm)         ¦  
¦---------------¦--------------------¦  

¦     2,0       ¦      + 0,4         ¦  
¦  2,2 - 3,0    ¦      + 0,5         ¦  
¦  3,5 - 3,8    ¦      + 0,6         ¦ 
 ¦  4,4 - 4,6    ¦      + 0,7         ¦  
¦  5,5 - 5,8    ¦      + 0,8         ¦  
¦     6,9       ¦      + 0,9         ¦  
¦     8,6       ¦      + 1,1         ¦  
+------------------------------------+ 
 
 La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131.   
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
   
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. Emmagatzematge: En llocs protegits contra 
impactes. Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. Els rotlles s'han de col.locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  m de llargària necessària subministrada a l'obra.  
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno 
para conducciones de agua a presión. Características y métodos de ensayo."      
 
Accessoris de Polietilè per a derivacions    
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  DEFINICIÓ:  
 
Accessoris de polietilè per a conduccions.  
 
S'han considerat els tipus següents:  
 
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal.lacions de transport i distribució 
d'aigua amb una temperatura fins a 45°C 
 
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal.lacions de transport i distribució 

de gas amb una temperatura fins a 40°C   
 
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. 
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes.  
 
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.  
 
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir 
soldadures intermitges.  
 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 
¦  Accessoris de Baixa densitat   ¦   Accessoris de Mitja densitat    ¦  
¦  Accessoris d'Alta densitat     ¦                                   ¦  
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦  
¦   - Diàmetre nominal            ¦    - La inscripció: GAS           ¦  
¦   - Gruix nominal               ¦    - UNE 53-333                   ¦  
¦   - Pressió nominal             ¦    - SRD i Diàmetre nominal       ¦  
¦   - UNE 53-131                  ¦    - Identificació del fabricant  ¦  
¦   - Identificació del fabricant ¦    - Any de fabricació            ¦  
¦   - Any de fabricació           ¦    - Referència del material:     ¦  
¦   - Referència del material:    ¦      MDPE                         ¦  
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¦     PE 50B (Baixa densitat)     ¦                                   ¦  
¦     PE 50A (Alta densitat)      ¦                                   ¦  
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦  
¦  Tot en aquest mateix ordre     ¦                                   ¦  
+---------------------------------------------------------------------+ 
  
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA:  
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum  
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes  
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min   
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: Material (UNE 53-188): Polietilè de 
densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc  
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 
 
Pressió màxima de treball:  <= 4 bar  
Temperatura de treball:  <= 40°C   
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA:  
 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum  
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes  
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:   
 
 - 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn       
- 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn      
 - 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn       
- 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn      
 - 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn       
- 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn    
 
T = temperatura d'utilització, Pn = pressió nominal  
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min  
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min  
Temperatura de treball:  <= 45°C   
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  
S'ha d'evitar col.locar la tuberia directament al terreny, col.locant una fusta o cartró comprimit que 
no fan malbé el polietilè.  
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 
dissolvents.   
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT   
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.   
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  UNE 53-131-90  
"Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos 
de ensayo."  
* UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de 
distribución de combustibles gaseosos."    
 
Accessoris de polietilè per a canvis de direcció  
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  DEFINICIÓ:  
Accessoris de polietilè per a conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal.lacions de transport i distribució 
d'aigua amb una temperatura fins a 45°C  

- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal.lacions de transport i distribució de 
gas amb una temperatura fins a 40°C   
 
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. 
 
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes.  
 
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.  
 
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir 
soldadures intermitges.  
 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
 
+---------------------------------------------------------------------+  
¦  Accessoris de Baixa densitat   ¦   Accessoris de Mitja densitat    ¦  
¦  Accessoris d'Alta densitat     ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦  
¦   - Diàmetre nominal            ¦    - La inscripció: GAS           ¦  
¦   - Gruix nominal               ¦    - UNE 53-333                   ¦  
¦   - Pressió nominal             ¦    - SRD i Diàmetre nominal       ¦ 
¦ 
   - UNE 53-131                  ¦    - Identificació del fabricant  ¦  
¦   - Identificació del fabricant ¦    - Any de fabricació            ¦  
¦   - Any de fabricació           ¦    - Referència del material:     ¦  
¦   - Referència del material:    ¦      MDPE                         ¦  
¦     PE 50B (Baixa densitat)     ¦                                   ¦  
¦     PE 50A (Alta densitat)      ¦                                   ¦  
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦  
¦  Tot en aquest mateix ordre     ¦                                   ¦  
+---------------------------------------------------------------------+ 
  
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA:  
 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum  
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min   
 
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:  
 
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc  
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0  
Pressió màxima de treball:  <= 4 bar  
Temperatura de treball:  <= 40°C   
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA:  
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum  
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes  
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:      
- 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn      
- 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn      
- 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn       
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-30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn       
-35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn      
- 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn    
 
T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal  
 
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min Estanquitat (a 
pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min  
Temperatura de treball:  <= 45°C   
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE   
 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
 
S'ha d'evitar col.locar la tuberia directament al terreny, col.locant una fusta o cartró comprimit que 
no fan malbé el polietilè.  
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 
dissolvents.   
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT   
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.   
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI   
 
UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo."  
* UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de 
distribución de combustibles gaseosos."    
 
Accessoris de Polietilè per a reduccions   
 
  1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  DEFINICIÓ:  
 
Accessoris de polietilè per a conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
 
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal.lacions de transport i distribució 
d'aigua amb una temperatura fins a 45°C 
 - Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal.lacions de transport i distribució de 
gas amb una temperatura fins a 40°C   
 
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.  
 
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses 
posicions de tubs. Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i 
no han d'existir soldadures intermitges.  
 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
+---------------------------------------------------------------------+  
¦  Accessoris de Baixa densitat   ¦   Accessoris de Mitja densitat    ¦  
¦  Accessoris d'Alta densitat     ¦                                   ¦  
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦  
¦   - Diàmetre nominal            ¦    - La inscripció: GAS           ¦  

¦   - Gruix nominal               ¦    - UNE 53-333                   ¦  
¦   - Pressió nominal             ¦    - SRD i Diàmetre nominal       ¦  
¦   - UNE 53-131                  ¦    - Identificació del fabricant  ¦  
¦   - Identificació del fabricant ¦    - Any de fabricació            ¦  
¦   - Any de fabricació           ¦    - Referència del material:     ¦  
¦   - Referència del material:    ¦      MDPE                         ¦  
¦     PE 50B (Baixa densitat)     ¦                                   ¦  
¦     PE 50A (Alta densitat)      ¦                                   ¦  
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦  
¦  Tot en aquest mateix ordre     ¦                                   ¦  
+---------------------------------------------------------------------+ 
  
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA:  
 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum  
 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes  
 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min   
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:  
 
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc  
 
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0  
Pressió màxima de treball:  <= 4 bar  
Temperatura de treball:  <= 40°C   
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA:  
 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum  
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes  
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:   
- 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn       
- 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn       
- 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn       
- 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn       
- 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn       
- 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn   
T = temperatura d'utilització,   
Pn = pressió nominal  
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min  
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min  
Temperatura de treball:  <= 45°C   
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  
S'ha d'evitar col.locar la tuberia directament al terreny, col.locant una fusta o cartró comprimit que 
no fan malbé el polietilè.  
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 
dissolvents.   
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT   
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.   
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI   
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UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo."  
* UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de 
distribución de combustibles gaseosos." 
 
 
3.3.- FERMS I PAVIMENTS 
 
3.3.1 Paviment de sauló 
 
En zones enjardinades i per a ús peatonal es disposa paviment de granit descomposat, anomenat 
localment "sauló", sobre l'explanada.  Abans d'iniciar-se les obres, el Contractista aportarà 
mostres del material a col·locar que hauran d'ésser aprovades per la Direcció de les Obres.  El 
paviment de sauló s'amidarà per metres cúbics (m3) realment executats. El preu inclou la 
preparació de la superfície d'assentament, el subministrament, l'estesa, la humectació, la 
compactació i els acabats.    
 
3.3.2 Paviment de formigó 
 
El formigó a utilitzar com a base en el ferm de la calçada serà del tipus HM-20/P/20/IIb. 
 
El paviment de formigó s'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment posats en obra i 
amidats en les seccions tipus definides en els plànols.  El preu unitari inclou les següents unitats:  
 

- Estudi del formigó i obtenció de la fórmula de treball.   
- Fabricació del formigó.  
- Transport del formigó   
- Col·locació d’encofrats i elements de rodadura o guiat de  màquines.  
- Posada en obra del formigó   
- Realització de la textura superficial   
- Realització de juntes longitudinals i transversals de  contracció i dilatació.  
- Acabat   
- Protecció del formigó fresc curat   
- Desencofrat  Així mateix s'inclou en el preu unitari tots els mitjans auxiliars, mà d'obra i 

maquinària necessària per a un correcte acabat. 
 

 
3.4.- MATERIALS PER A BASES I SUBBASES 
3.4.1.- Tot-ú artificial 
 
Definició 
Tot-ú artificial és una mescla d'àrids, total o parcialment matxucats, en la que la granulometría del 
conjunt dels elements que la composen és de tipus continu. 
 
Materials 
Condicions generals 
Els materials procediran del matxuqueig i trituració de pedra de pedrera o grava natural, en aquest 
cas la fracció retinguda per el tamís 5 UNE haurà de contenir, com a mínim, un cinquanta per cent 
(50%), en pes, els elements matxucats que presentin dos (2) cares o més de fractures. 
El àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exents de pols, 
brutícia, argila o altres materials estranys. 
 
Composició granulomètrica 

- La fracció cernida per el tamís 0,080 UNE serà menor que la meitat (1/2) de la fracció 
cernida per el tamís 0,40 UNE, en pes.  

- La corba granulomètrica dels materials estarà compressa dins d'un de les utilitzacions 
ressenyades en el Quadre 2. La utilització a emprar serà l'indicat en aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o el que, en el seu efecte, senyali el Director de les obres.   
El tamany màxim no rebassarà la meitat (1/2) de l'espessor de la tongada compacta  
 

QUADRE 2 
 

 
TAMIS UNE 

 
CERNIT PONDERAL ACUMULAT (%) 

 
 

Z1 
 

Z2 
 

Z3 
 

50 
 

100 
 

- 
 

- 
 

40 
 

70-100 
 

100 
 

- 
 

25 
 

55-85 
 

70-100 
 

100 
 

20 
 

50-80 
 

60-90 
 

70-100 
 

10 
 

40-70 
 

45-75 
 

50-80 
 

5 
 

30-60 
 

30-60 
 

35-65 
 

2 
 

20-45 
 

20-45 
 

20-45 
 

0,40 
 

10-30 
 

10-30 
 

10-30 
 

0,080 
 

5-15 
 

5-15 
 

5-15 

 
Qualitat 
El coeficient de desgast, mig per l'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà 
inferior a trenta-cinc (35). 
 
Plasticitat 
El material serà no plàstic. 
L'equivalent de sorra serà superior a trenta (30). 
Les anteriors determinacions es faran d'acord amb les Normes d'assaig NLT-105/72, NLT-106/72 i 
NLT-113/72. 
 
 
 
 
3.4.2.- Subbases granulars 
 
Composició granulomètrica 
La corba granulomètrica del material estarà compresa en l'ús ZN(50). L'Eng. Director podrà 
ordenar la utilització d'un altre ús de la norma i el Contractista ho farà al mateix preu.   
 
Densitat  
 
La densitat de compactació serà del 98% de la màxima obtinguda en l'assaig proctor modificat.   
 
Càrrega en placa 
 
El valor del mòdul E2 no serà inferior a mil (1000).  La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 
2.2.  
 
Amidament i abonament 
 
L'amidament es realitzarà segons el perfil geomètric de la secció compactada assenyalada en els 
plànols i mesurades les distàncies parcials segons l'eix de replanteig de la traça de la calçada, o si 
es tracta del tronc segons l'eix únic de replanteig.   
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic (M3) així obtingut, i si l'execució ho ha estat d'acord amb 
aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director, no essent d'abonament els excessos, tot i 
que a judici del Director de l'obra no fós necessari retirar-lo, ni els deguts a les toleràncies 
admissibles.   
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El preu inclou el repàs de l'explanada o de la superfície del terraplè per a que presentin la pendent 
transversal i longitudinal assenyalades en els plànols, i estigui exenta d'irregularitats fora dels 
límits de tolerància, abans de la estesa de la capa corresponent, els materials, transport, estesa, 
compactació, humectació, i quants mitjans i treballs intervenen en la seva correcta i complerta 
execució. 
 
3.4.3. Feltre geotèxtil de polipropilè 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT 
Feltre format per filaments sintètics continus lligats tèrmicament. 
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. 
Composició química  .......................................................................................... aprox. 70% propilè 
                    ....................................................................................................... aprox. 30% polietilè 
Resistència a la tracció  ............................................................................................ >= 83 kg/5 cm 
Allargament fins al trencament  ........................................................................................... >= 40% 
Grandària del porus  ................................................................................................. aprox. 0,1 mm 
Permeabilitat amb columna d'aigua de 10 cm, a 0,02 bar, perpendicularment al pla aprox. 120 l/m2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
3.5.- MATERIALS PER A REPLENS EN RASES 
 
Condicions generals 
Podran utilitzar-se els materials procedents de les pròpies exacavacions, amb les següents 
delimitacions: 
-Compliran l'article tres-cents trenta punt tres (330.3) del PG-3 o el que disposi la Direcció d'Obra. 
-Els materials utilitzats del replé fins a cinquanta centímetres (50 cm) per damunt de la generatriu 
superior de la canonada no tindran mides superiors a tres centímetres (3 cm) 
 
 
 
 
 
 
3.6.- MATERIAL PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS 
 
3.6.1.- Senyals de trànsit reflectores i cartells  
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT 

El senyal ha d'estar format per l'estampació d'una xapa blanca d'acer dolç de primera fusió, 
recoberta amb una làmina reflectora d'intensitat normal, adherida. 
La superfície metàl.lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
No ha de tenir rascades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
La placa ha d'estar construida amb un reforç perimetral format amb la meteixa xapa doblegada 
90°. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, transparent, 
flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
Aquests colors han d'estar dins dels límits cromàtics especificats a la norma UNE 135-330. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el 
xilol i el toluè. 
L'element de suport i ancoratge de la placa, ha de ser d'acer galvanitzat per immersió, en calent. 
Ha d'estar preparat per a la unió a la placa per mitjà de cargols o abraçadores. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir 
taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix de la placa  ................................................................................................................. 1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral  .............................................................................................. 25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135-310)  ..................................................... 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135-310)  .................................. Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació  ............................................. >= 600 g/m2 
Puresa del zinc  ......................................................................................................................98,5% 
Adherencia del recobriment (MELC 8.06a)  .............................................................. Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a)  ............................................................... Ha de complir 
La làmina reflectora ha de complir les condicions següents: 
Gruix de la làmina reflectora  ......................................................................................... <= 0,3 mm 
Flexibilitat (MELC 12.93)  .......................................................................................... Ha de complir 
Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100)  ..................................................... >= 40 
Intensitat reflexiva sota pluja artificial  ...................................................... >= 90% del valor original 
(angle divergència de 0,2° i d'incidència de 0,5°) 
Retracció: 
          - Al cap de 10 min  ................................................................................................. < 0,8 mm 
          - Al cap de 24 h  ..................................................................................................... < 3,2 mm 
Resistència a la tracció  ................................................................................................... > 1 kg/cm 
Allargament  .......................................................................................................................... > 10% 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinat segons la norma UNE 135-350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135-330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48-184)  ...................................... Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135-330)  .................................................................... Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330)  ...................................................................... Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330)  .......................................................................... Ha de complir 
Resistènica a la humitat (UNE 135-330)  .................................................................. Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330)  .............................................................. Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330)  ........................................................... Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330)  ...................................................................... Ha de complir 
Toleràncies: 
- Gruix ............................................................................................................................... ± 0,2 mm 
- Amplària del reforç perimetral  ........................................................................................ ± 2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl.lic. 
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
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Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 4/88 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes". 
Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
* "Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de 
Carreteras" MOPU 
* UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa 
de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa." 
* UNE 135-330-93 EXPERIMENTAL "Señalización vertical. Señales metálicas retrorreflectantes 
mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo". 
 
SUPORT DE TUB D’ACER GALVANITZAT PER A SENYALS DE TRÀNSIT 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de 
barreres de seguretat. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir 
taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de 
ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer  .......................................................................................................................... A-42 b 
Dimensions de la secció: 
           - Amplària  .................................................................................................................. 50 mm 
           - Alçària  ..................................................................................................................... 50 mm 
           - Gruix  ......................................................................................................................... 2 mm 
Radi exterior  ........................................................................................................................... 2 mm 
Protecció de galvanització  .......................................................................................... >= 600 g/m2 
Puresa del zinc  ................................................................................................................. >= 98,5% 
Límit elàstic  ........................................................................................................... >= 2600 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura  ............................................................................................... >= 20% 
Doblegament (UNE 7-472)  ....................................................................................... Ha de complir 
Resistència a la tracció  ......................................................................................... >= 4200 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Dimensions de la secció: 
           - Amplària  .............................................................................................................. ± 0,5 mm 
           - Alçària  ................................................................................................................. ± 0,5 mm 
           - Gruix  ................................................................................................................. ± 0,25 mm 
- Fletxa  ............................................................................................................................ <= 0,002 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Cada suport ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària de barrera de seguretat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NBE-MV-108-1976 "Perfiles Huecos de Acero para Estructuras de Edificación." 

 
CARTELLS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rètols per a senyalització. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini extruït 
- Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com 
a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 
135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han 
d'estar preparats per a la unió amb l'element mitjançant cargols o abraçadores. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no 
reflectora, o làmina reflectora d'intensitat normal o alta. 
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma 
UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 
altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, 
segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta 
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resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable 
per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o 
aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, 
estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit 
per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats 
en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la 
llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades 
característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat 
de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en 
sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, 
flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el 
xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 
0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 
- Allargament: > 10% 
 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb 
un reforç perimetral de 40 mm, unides entre elles i l'element de suport mitjançant un conjunt de 
grapes d'alumini. 
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2 
Allargament (UNE 7-474 (1) ):  >= 7% 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60 
Gruix de les lamel·les d'alumini:  2,5 mm 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1,10 mm 
- Amplària del reforç perimetral:  ± 0,66 mm 
- Gruix:  ± 0,15 mm 
- Planor:  ± 0,8 mm 
- Angles:  ± 2° 
- Rectitud:  ± 0,2% 
 

RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat en 
calent, de 175 mm d'amplària, amb una sèrie de plegats longitudinals a 90° que formen un reforç 
perimetral de 30 mm, unides entre elles i l'element de suport mitjançant un conjunt de grapes 
d'acer galvanitzat. 
Resistència a la tracció (UNE 36-130):  >= 270 N/mm2 
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310):  >= 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Gruix de les lamel·les d'acer:  1,2 mm 
Toleràncies: 
- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 
- Planor:  ± 1,5 mm 
- Gruix:  ± 0,13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes 
mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
 
RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por 
extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo. 
 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo 
A. Características y métodos de ensayo. 
 
3.6.2.- Pintura reflectora per a senyalització 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT 
Pintura reflectora per a senyalització sobre paviments. 
Ha de ser blanca i del tipus B-119 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
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En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar 
completament homogeneïzat, sense que apareguin pigments flotant sobre la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o 
d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni 
desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Consistència (MELC 12.74) (C)  ................................................................. 80 < C < 100 uts Krebs 
Temps d'assecatge (MELC 12.71)  ................................................................................. <= 30 min 
Estabilitat: 
          - Augment de la consistència al cap de 18 h  .................................................<= 5 uts Krebs 
          - Coagulacions o precipitacions per dilució  .............................................. No n'hi ha d'haver 
Canvi de color (MELC 12.84)  ..................................................................... <= 6 (ASTM D-868-48) 
Reflectància lluminosa (MELC 12.97)  .................................................................................... >= 80 
Relació de contrast (MELC 12.96)  ...................................................................................... >= 0,95 
Pèrdua de brillantor per immersió (MELC 12.91)  ............................................................. Lleugera 
Esquerdes o despreniments (MELC 12.93)  ....................................................... No n'hi ha d'haver 
Esquerdes, bombolles o canvis de color al cap de 168 h (MELC 12.94)  .......... No n'hi ha d'haver 
Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05)  ....................................................................................................... ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72)  .................................................................................................... ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103)  .................................................. < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67)  ........................ < 2 Munsell per a grisos 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col.locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al 
sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 4/88 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes". 
Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
 
3.6.3.- Microesferes de vidre 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT 
Microesferes de vidre transparent i sense color apreciable per aplicar sobre un aglomerant, 
normalment pintura, per mitjà d'un sistema de postmescla. 
No han de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
Diàmetre  ........................................................................................................................ <= 0,8 mm 
          ............................................................................................................................. >= 0,32 mm 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30)  ............................................................................. < 20% 
Índex de refracció (MELC 12.31)  .......................................................................................... >= 1,5 
Resistència a l'aigua (diferència d'àcid consumit)  .......................................................... < 4,5 cm3 
Resistència als àcids  ..................................................................................................... Inalterable 
Resistència a una solució de clorur càlcic (durant 3 h a 21°C) ............. Sense alteració superficial 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 4/88 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes". 
Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
3.6.4.- Barreres de seguretat. 
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el 
projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de 
complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
Tipus d'acer:  A-42 b 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per 
un procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No 
ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que 
s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser 
del tipus S 235 JR(UNE_EN 10025) 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un 
procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres 
rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 
135-111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten 
sistemes d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
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Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >=32,5 
Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
- Recobriment armadures:  - 0 cm 
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
- Defectes superficials:  <= 15% superfície 
- Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i 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 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
* Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos. 
 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 

- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
 
SUPORTS D'ACER GALVANITZAT: 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de 
ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de 
senyalització vertical. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No 
ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Tipus d'acer:  AP 11(UNE 36-093) 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
- Secció circular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de 
seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
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Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a 
l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la 
seva superfície. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Gruix:  3 mm 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a 
l'abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa 
polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l'abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, ha de tenir les 
dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat 
de la circulació vial. 
El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d'arrencament o 
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l'element arrencat ni degut als elements 
d'ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del 
fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s'han 
de comprovar segons aquesta norma. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de 
ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE 
CUA DE PEIX: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* 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) 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 
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PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE 
PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
3.6.5.- Estructures d’acer  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pilars  
- Elements d'ancoratge  
- Bigues  
- Biguetes  
- Corretges  
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  
S'han considerat els tipus de perfils següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-
EN 10025-2  
S'han considerat els acabats superficials següents:  
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació amb soldadura  
- Col·locació amb cargols  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i nivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 
la DF.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 
del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 
i identificats adequadament.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin 
el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A  
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
 
PILARS:  
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es 
suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació.  
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de 
ciment, beurades especials o formigó fi.  
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, 
gel, residus i de qualsevol material contaminant.  
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament 
reblert.  
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua  
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1  
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 
1:2 o formigó fi  
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del 
seu fabricant.  
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN ISO 
898-1.  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals 
que els siguin d'aplicació.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local 
de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície 
de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca  
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella  
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm  
     - Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm  
- Diàmetre dels forats:  
     - En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A  
     - En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3  
- Posició dels forats:  
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     - En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A  
     - En obres d'enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3  
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els 
plànols de taller.  
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en 
els punts de subjecció.  
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment.  
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.  
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària.  
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per 
càrregues provisionals de muntatge.  
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament.  
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.  
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.  
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2.  
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de la 
UNE-ENV 1090-3.  
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-4.  
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 
en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de 
fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins 
al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de control del parell torsor  
- Mètode del gir de femella  
- Mètode de l'indicador directe de tensió  
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 
impermeables.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)  
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa  
- Per arc submergit amb fil/filferro  
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu  
- Per arc amb gas inert  
- Per arc amb gas actiu  
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu  
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert  
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert  
- Per arc d'espàrrecs  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l'ordre a 
seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar l'esquinçament laminar.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions.  
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Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin 
accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 
malbé les peces.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de 
la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per a 
obres d'enginyeria civil.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 
150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, 
ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
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 Acero DB-SE-A  
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación.  
 
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) 
 
3.7.- MATERIAL PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT 
 
3.7.1. Formigons sense aditius 
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 dossificació de ciment, d'us estructural o no. 
     - Formigons designats per la resistencia a flexotracció al cap de 28 dies, d'ús per a paviments 
de carreteres. 
CARACTERISTIQUES GENERALS (SEGONS NORMA EH-91 I EP-93): 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EH-91 pel formigó en massa o armat, la EP-93 si l'us es 
formigó amb armadures pretensades, i el PG 3/75. 
La descripció del formigó pot indicar: H-n°: Resistència característica estimada a compressió en 
kp/cm2 a 28 dies. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 
volants. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de 
cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 15.2.8 EH-91, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a 
nivell nacional o d'un pais membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450. 
Tipus de ciment ...................................................................................................................... CEM I 
Si la D.T. o la D.F. ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especials com ara color 
blanc, o ser resistent a l'aigua de mar. 
Classe del ciment ................................................................................................................. >= 32,5 
Contingut de ciment: 
     - Obres de formigó en massa ............................................................................... >= 150 kg/m3 
     - Obres de formigó lleugerament armat ................................................................ >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat o pretensat ................................................................... >= 250 kg/m3 
     - A totes les obres ................................................................................................. <= 400 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 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca .......................................................................................................... Nul 
          - Consistència plàstica o tova...................................................................................... ± 1 cm 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS (SEGONS NORMA EHE): 
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 dossificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
     - La indicació de l'us estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 
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 
pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria 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. 
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En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, 
les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar s'han 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 D.F. pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de 
superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà 
d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de 
la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa ................................................................... Ciments comuns(UNE 80-301) 
  .................................................................................. Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - Formigó armat ......................................................................... Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat ...................................... Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment ................................................................................................................. >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa ............................................................................... >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat ...................................................................................... >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó pretensat ................................................................................ >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres ................................................................................................. <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
     - Formigó en massa ............................................................................................. <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó armat ................................................................................................... <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat .............................................................................................. <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - 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 

- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca ........................................................................................................... Nul 
          - Consistència plàstica o tova ..................................................................................... ± 1 cm 
     - Consistència fluida ......................................................................................................... ± 2 cm 
CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP) 
La designació del formigó ha de ser: 
     - HP (formigons per a paviments carreteres)-nº: 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 (SEGONS NORMA EH-91): 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 
          - Formigons designats per resistència: 
               - Contingut màxim de ciment per m3 
               - Contingut mínim de ciment per m3 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència i relació màxima d'aigua/ciment 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de cendres volants, si n'hi ha 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Hora en que s'ha carregat el camió 
- Identificació del camió 
- Hora límit d'us del formigó 

 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT (SEGONS NORMA EHE): 
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 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999) 
EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado."(vigent fins 
a 1 de juliol de 1999) 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de 1 de juliol de 1999) 
* 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. 
 
3.7.2.- Additius I addicions per a formigons, morters i beurades 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIO: 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
Addicions són aquells materials orgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 
dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats 
o donar-li característiques especials 
Els additius considerats són els següents: 

- Airejant 
- Anticongelant 
- Fluidificant 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment 
- Per a gunitats (accelarador de l'adormiment) 
- Colorant 

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 
 
ADDITIUS O COLORANTS (SEGONS NORMA EH-91): 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 
l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del 
formigó o morter. 
Si el formigó ha de contenir armadures pretensades, l'additiu no pot contenir clorur càlcic ni 
productes en els que a la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfats ni d'altres que 
puguin afavorir la corrosió de les armadures. 
 
 
ADDITIUS (SEGONS NORMA EHE): 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 
l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del 
formigó o morter. 
Limitacions d'ús d'additius 
     - Clorur càlcic i productes amb 
     clorurs, sulfurs, sulfits ..................................................... prohibits en formigó armat i pretensat 
     - Airejants ........................................................ prohibits en pretensats ancorats per adherència 
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 

 
ADDITIU AIREJANT: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per 
objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han 
de mantenir durant l'adormiment. 
El fabricant ha de garantir que el formigó amb airejant assoleixi una resistència característica >= al 
80% del mateix formigó sense airejant. 
Diàmetre de les bombolles (D) .................................................................. 10 <= D <= 1000 micres 
ADDITIU ANTICONGELANT: 
L'additiu anticongelant és un producte que disminueix la temperatura de congelació de l'aigua de 
pastat, evitant l'aparició de cristalls de gel al formigó fresc i durant el període d'adormiment. 
ADDITIU FLUIDIFICANT: 
L'additiu fluidificant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte de 
disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar la consistència per una 
mateixa quantitat d'aigua 
ADDITIU HIDROFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que 
té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta 
endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
ADDITIU INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó 
o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
ADDITIU PER A GUNITATS: 
L'additiu per a gunitats és un producte en pols per a incorporar durant el pastat del formigó que té 
per objecte accelerar el procés d'adormiment. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
     - 2% ............................................................................................................................. <= 90 min 
     - 3% ............................................................................................................................. <= 30 min 
     - 4% ............................................................................................................................... <= 3 min 
     - 5% ............................................................................................................................... <= 2 min 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 
ADDICIONS (SEGONS NORMA EHE): 
Les addicions considerades per al formigó són les següents: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici 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 silici no ha de 
superar el 10% del pes de ciment. 
CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió 
provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
     - Contingut de sílice reactiva (UNE ENV 197-1) ............................................................ >= 25% 
     - Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217) ..................................................................... <= 0,10% 
     - Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2) ............................................................. <= 3,0% 
     - Oxid de calci lliure (UNE EN 451-1) ............................................................................... <= 1% 
     (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui 
< 10 mm) 
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     - Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2) ................................................... <= 5,0% 
Característiques físiques: 
     - Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE EN 451-2) ...................................... <= 40% 

- Index d'activitat (EN 196-1): 
          - A 28 dies .................................................................................................................... > 75% 
          - A 90 dies .................................................................................................................... > 85% 
Toleràncies: 
     - Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122) ...................................... ± 150 kg/m3 
     - Pèrdua al foc .................................................................................................................. + 2,0% 
     - Finor ............................................................................................................................... + 5,0% 
     - Variació de la finor ......................................................................................................... ± 5,0% 
     - Contingut de clorurs ..................................................................................................... + 0,01% 
     - Contingut d'óxid de calci lliure ........................................................................................ +0,1% 
     - Contingut SO3 ............................................................................................................... + 0,5% 
     - Estabilitat ................................................................................................................... + 1,0 mm 
     - Index d'activitat ...............................................................................................................- 5,0% 
FUM DE SILICI (SEGONS NORMA EHE): 
Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics 
d'arc per a la producció de silici i ferrosilici. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2) ........................................................................................... >= 85% 
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217) ............................................................................... < 0,10% 
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2) ................................................................................................ < 5% 
Index d'activitat (UNE_EN 196-1) ........................................................................................ > 100% 
ESCORIA GRANULADA: 
L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís: 
     - Segons EH-91................................................................................... tamís 5 (UNE_EN 933-2) 
     - Segons EHE ..................................................................................... tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
     - Terrossos d'argila .............................................................................................................. 1,00 

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) 
       i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) ......................................... 0,50 

- Compostos de sofre expressats en SO3= 
       i referits al granulat sec ...................................................................................................... 0,40 
Reactivitat potencial amb els alcalís del ciment ...................................................................... Nul.la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament 
amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
     - Amb sulfat sòdic ........................................................................................................... <= 10% 
     - Amb sulfat magnèsic .................................................................................................... <= 15% 
ESCORIA GRANULADA PER A FORMIGONS: 
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ........................................................................ <= 6% 
ESCORIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCORIA: 
Reactivitat (PG 3/75) .......................................................................................................... alfa > 20 
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
     - 20 < alfa <= 40 ............................................................................................................. h < 15% 
     - 40 < alfa <= 60 ............................................................................................................. h < 20% 
     - alfa > 60 ....................................................................................................................... h < 25% 
 
 
 
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 

----------------------------------------------------------- 
|  Tamís UNE  |  % Acumulatiu de granulats que hi passen  | 
|-------------|-------------------------------------------| 
|      5      |                 95 - 100                  | 
|    2,5      |                 75 - 100                  | 
|    1,25     |                 40 - 85                   | 
|    0,4      |                 13 - 35                   | 

|    0,16     |                  3 - 14                   | 
|    0,08     |                  1 - 10                   | 
----------------------------------------------------------- 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge segons 
l'UNE 83-275. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les 
propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
ADDICIONS (SEGONS NORMA EHE): 
El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el compliment 
de les característiques especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de silici, d'acord 
amb els art.29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE. 
CENDRES VOLANTS: 
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 
70 cm d'amplària. 
Als albarans hi han de constar les dades següents: 
     - Nom del material 
     - Nom, marca comercial o identificació del fabricant 
     - Nom i localització del lloc de procedència 
     - UNE_EN 450 1995 
     - Marca de certificació, si en té 
ESCORIA GRANULADA: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 
diverses fraccions granulomètriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE_EN 934-2 1998 "Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones y requisitos." 
US PER A FORMIGONS: 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999) 
EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado."(vigent fins 
a 1 de juliol de 1999) 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de 1 de juliol de 1999) 
US PER A GRAVA-ESCORIA: 
* 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). 
CENDRES VOLANTS: 
* UNE_EN 450 1995 "Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y 
control de calidad." 
* UC-85 Us de Cendres Volants al Formigó. 
 
3.7.3- Acers per armadures 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIO: 
Acers per a armadures actives o passives utilitzades en estructures de formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Armadures passives: 
          - Acer en barres llises 
          - Acer en barres corrugades (UNE 36-068) 
     - Armadures actives: 
          - Filferros (UNE 36-094) 
          _ Barres (UNE 7-474) 
          - Cordons (UNE 7-326) 
               - Acer en cordons adherents per a tesar 
               - Acer en cordons no adherents per a tesar 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES (SEGONS NORMA EH-91): 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
Mides nominals: 

------------------------------------------- 
|Diàmetre  | Area de la secció  |  Massa  | 
|nominal e |  transversal  S    |         | 
|  (mm)    |      (mm2)         | (Kg/m)  | 
|----------|--------------------|---------| 
|   6      |      28,3          | 0,222   | 
|   8      |      50,3          | 0,395   | 
|  10      |      78,5          | 0,617   | 
|  12      |      113           | 0,888   | 
|  14      |      154           | 1,21    | 
|  16      |      201           | 1,58    | 
|  20      |      314           | 2,47    | 
|  25      |      491           | 3,85    | 
|  32      |      804           | 6,31    | 
|  40      |     1260           | 9,86    | 
------------------------------------------- 

 
Característiques mecàniques de les barres: 

---------------------------------------------------------------------- 
|Tipus d'acer | Límit elàstic Fy |Càrrega unitaria de trencament Fs  | 
|             | (Kp/cm2) | (MPa) |   (Kp/cm2)  |  (MPa)              | 
|-------------|----------|-------|-------------|---------------------| 
|   AE 215 L  |  >=2200  |>= 215 |     3400    |   330               | 
|-------------|----------|-------|-------------|---------------------| 
|  AEH 400    |  >= 4100 |>= 400 |     4500    |   440               | 
|-------------|----------|-------|-------------|---------------------| 
|  AEH 500    |  >= 5100 |>= 500 |     5600    |   550               | 
|-------------|----------|-------|-------------|---------------------| 
|  AEH 600    |  >= 6100 |>= 600 |     6700    |   660               | 
---------------------------------------------------------------------- 

Allargament fins al trencament (EH-91 o EP-93): 
     - Acer AE 215 L ............................................................................................................... >= 23% 
     - Acer AEH 400 ............................................................................................................... >= 14% 
     - Acer AEH 500 ............................................................................................................... >= 12% 
     - Acer AEH 600 ............................................................................................................... >= 10% 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ..................................................................... Nul.la 
Toleràncies: 

- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm ......................................................................... >= 95 % secció nominal 
          - Per a D > 25 mm ............................................................................ >= 96% secció nominal 
     - Massa .................................................................................................. ± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 
------------------------------------------- 
|Diàmetre nominal e |  Diferència màxima  | 
|     (mm)          |        (mm)         | 
|      6            |         1           | 
|      8            |         1           | 
|     10            |       1,50          | 
|     12            |       1,50          | 
|     14            |       1,50          | 
|     16            |       2,00          | 
|     20            |       2,00          | 

|     25            |       2,00          | 
|     32            |       2,50          | 
|     40            |       2,50          | 
------------------------------------------- 

ACER EN ARMADURES PASSIVES (SEGONS NORMA EHE): 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 
     - Malles electrosoldades 
     - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 
normes 
ACER EN BARRES CORRUGADES (SEGONS NORMA EH-91): 
Les barres han de ser adequades per al soldeig. 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de la norma UNE 36-068 
Han de portar gravades les marques d'identificació del tipus d'acer i del fabricant segons l'UNE 36-
068. 
Composició química: 

--------------------------------------------------------------------- 
|Anàlisis  |   C   |Ceq (segons UNE 36-068)|   P   |   S   |   N    | 
|UNE 36-068| %màx. |        %màx.          | %màx. | %màx. | %màx.  | 
|----------|-------|-----------------------|-------|-------|--------| 
|Colada    | 0,22  |        0,50           | 0,050 | 0,050 | 0,012  | 
|----------|-------|-----------------------|-------|-------|--------| 
|Producte  | 0,24  |        0,52           | 0,055 | 0,055 | 0,013  | 
--------------------------------------------------------------------- 

Relació Fs/Fy ....................................................................................................................... >= 1,05 
Tensió mitjana d'adherència (EH-91 o EP-93): 
     - D < 8 mm ............................................................................................................ >= 70 kp/cm2 
     - 8 <= D <= 32 mm ..................................................................................>= (80 - 1,2 D) kp/cm2 
     - D > 32 mm .......................................................................................................... >= 42 kp/cm2 
Tensió de trencament d'adherència (EH-91 o EP-93): 
     - D < 8 mm .......................................................................................................... >= 115 kp/cm2 
     - 8 <= D <= 32 mm ................................................................................>= (130 - 1,9 D) kp/cm2 
     - D > 32 mm .......................................................................................................... >= 69 kp/cm2 
 
ACER EN BARRES CORRUGADES (SEGONS NORMA EHE): 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de la norma UNE 36-068 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-
811). 
Mides nominals: 

------------------------------------------- 
|Diàmetre  | Area de la secció  |  Massa  | 
|nominal e |  transversal  S    |         | 
|  (mm)    |      (mm2)         | (Kg/m)  | 
|----------|--------------------|---------| 
|   6      |      28,3          | 0,222   | 
|   8      |      50,3          | 0,395   | 
|  10      |      78,5          | 0,617   | 
|  12      |      113           | 0,888   | 
|  14      |      154           | 1,21    | 
|  16      |      201           | 1,58    | 
|  20      |      314           | 2,47    | 
|  25      |      491           | 3,85    | 
|  32      |      804           | 6,31    | 
|  40      |     1260           | 9,86    | 
------------------------------------------- 

Característiques mecàniques de les barres: 
------------------------------------------------------------------------- 
|Designació |Classe acer| Lím. elàstic | Càrrega |Allargament |Relació  | 
|           |           | fy (N/mm2)   |unitaria |de rotura   |fs/fy    | 
|           |           |              |de rotura|(sobre base |         | 
|           |           |              |fs(N/mm2)|de 5        |         | 
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|           |           |              |         |diàmetres   |         | 
|-----------|-----------|--------------|---------|------------|---------| 
|B 400 S    |Soldable   | >= 400       |>= 440   |>= 14%      |>= 1,05  | 
|B 500 S    |Soldable   | >= 500       |>= 550   |>= 12%      |>= 1,05  | 
------------------------------------------------------------------------- 

Composició química: 
--------------------------------------------------------------------- 
|Anàlisis  |   C   |Ceq (segons UNE 36-068)|   P   |   S   |   N    | 
|UNE 36-068| %màx. |        %màx.          | %màx. | %màx. | %màx.  | 
|----------|-------|-----------------------|-------|-------|--------| 
|Colada    | 0,22  |        0,50           | 0,050 | 0,050 | 0,012  | 
|----------|-------|-----------------------|-------|-------|--------| 
|Producte  | 0,24  |        0,52           | 0,055 | 0,055 | 0,013  | 
--------------------------------------------------------------------- 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ..................................................................... Nul.la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm .................................................................................................... >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm ................................................................... >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
          - D > 32 mm .................................................................................................. >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
          - D < 8 mm .................................................................................................. >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm ................................................................. >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
          - D > 32 mm .................................................................................................. >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 

- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm ......................................................................... >= 95 % secció nominal 
          - Per a D > 25 mm ............................................................................ >= 96% secció nominal 
     - Massa .................................................................................................. ± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 
------------------------------------------- 
|Diàmetre nominal e |  Diferència màxima  | 
|     (mm)          |        (mm)         | 
|      6            |         1           | 
|      8            |         1           | 
|     10            |       1,50          | 
|     12            |       1,50          | 
|     14            |       1,50          | 
|     16            |       2,00          | 
|     20            |       2,00          | 
|     25            |       2,00          | 
|     32            |       2,50          | 
|     40            |       2,50          | 
------------------------------------------- 

ACER EN ARMADURES ACTIVES (SEGONS NORMA EHE): 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Els fabricants han de garantir, com a mínim, les característiques següents: 
     - Càrrega unitària màxima a tracció 
     - Límit elàstic 
     - Allargament en càrrega màxima 
     - Aptitud al doblegat alternatiu (nomes per a filferros) 
     - Relaxació 
 
ACER EN FILFERROS PER ARMADURES ACTIVES (SEGONS NORMA EHE): 
Secció massissa procedent d'estirat en fred o trefilat de filferro subministrat normalment en rotlle. 
Els valors de diàmetre nominal s'han d'ajustar a la sèrie (UNE 36-094): 
     3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7,5 - 8 - 9,4 - 10 
Característiques mecàniques dels filferros (UNE 7-474): 
- Càrrega unitària màxima: 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
|      Designació      |  Sèrie de diàmetres  |   Càrrega unitària    | 

|                      |       nominals       | màxima f màx.(N/mm2)  | 
|----------------------|----------------------|-----------------------| 
|       Y 1570 C       |       9,4 - 10       |       >= 1570         | 
|       Y 1670 C       |     7 - 7,5 - 8      |       >= 1670         | 
|       Y 1770 C       |    3 - 4 - 5 - 6     |       >= 1770         | 
|       Y 1860 C       |         4 - 5        |       >= 1860         | 
----------------------------------------------------------------------- 

   
   - Límit elàstic fy' ............................................................................. 85% fmàx <= fy' <= 95% fmàx 
     - Allargament (càrrega màxima sobre 
     base de llargaria >= 200 mm) ....................................................................................... >= 3,5% 
     - Estricció a ruptura: 
          - Filferros llisos .......................................................................................................... >= 25% 
          - Filferros grafilats ............................................................................................ a simple vista 
     - Assaig doblat-desdoblat (UNE 36-461): 
          - Perdua de resistència a tracció en filferros de 
          D 5 mm o secció equivalent ..............................................................................................5% 
     - Nombre mínim de doblats-desdoblats que ha de suportar el filferro: 
          - Per a obres hidràuliques o en ambients corrosius ............................................................. 7 
          - Resta de casos .................................................................................................................. 3 
     - Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC (UNE 36-422) ..................................................... <= 2% 
Toleràncies: 
     - Mòdul d'elasticitat ..............................................................................................................± 7% 
Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les especificades a la UNE 
36-094. 
ACER EN BARRES PER ARMADURES ACTIVES (SEGONS NORMA EHE): 
Secció massissa subministrada en forma d'elements rectilinis. 
Característiques mecàniques de les barres (UNE 7-474): 
     - Càrrega unitària màxima (fmàx) ....................................................................... >= 980 N/mm2 
     - Límit elàstic fy' ........................................................................... 75% fmàx <= fy' <= 90% fmàx 
     - Allargament (càrrega màxima sobre 
     base de llargària >= 200mm) ........................................................................................ >= 3,5% 
     - Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC (UNE 36-422) ..................................................... <= 3% 
     - Assaig doblat-desdoblat (UNE 7-472) ..................................... Sense trencaments ni fissures 
Toleràncies: 
     - Mòdul d'elasticitat ..............................................................................................................± 7% 
ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS (SEGONS NORMA EH-91): 
Armadura formada per tres o més filferros d'acer de resistència alta, del mateix diàmetre, arrollats 
helicoidalment, amb el mateix pas i sentit de torsió, al voltant d'un filferro central recte. El diàmetre 
d'aquest filferro ha de ser entre 1,02 i 1,05 el diàmetre dels que l'envolten. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
El fabricant ha de garantir-ne les característiques i les condicions exigides per la normativa vigent. 
Les característiques geomètriques i ponderals s'han d'ajustar a la norma UNE 36-098. 
Les característiques mecàniques dels cordons han de complir: 
     - Càrrega unitària màxima Fmax (UNE 7-326) ............................................... >= 16366 kp/cm2 
     - Límit elàstic (Fy) ..................................................................... 82% Fmax <= Fy <= 95% Fmax 
     - Allargament sota càrrega màxima .............................................................................. >= 3,5% 

- Relaxament al cap de 1000 h a 20°C (UNE 36-422): 
          - Cordons de grau R-6 ................................................................................................ <= 6% 
          - Cordons de grau R-2 ................................................................................................ <= 2% 
Els filferros han de complir les exigencies de l'apartat 13.3 de la EP-93 respecte al doblegat i 
desdoblegat. 
Composició química de l'acer no aliat: 
     - Contingut de C (Q) ................................................................................ 0,58% <= Q <= 0,88% 
     - Contingut de Mn (Q).............................................................................. 0,50% <= Q <= 0,90% 
     - Contingut de Si (Q) ............................................................................... 0,15% <= Q <= 0,40% 
     - Contingut de P ........................................................................................................ <= 0,040% 
     - Contingut de S ........................................................................................................ <= 0,040% 
Assaig de tracció desviada (UNE 41-184): 
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     - Coeficient de desviació .................................................................................................... <= 28 
Toleràncies: 
     - Mòdul d'elasticitat ............................................................................................................. ± 7% 
ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS (SEGONS NORMA EHE): 
Tipus de cordons: 
     - 2 o 3 filferros: Conjunt format per dos o tres filferros del mateix diàmetre nominal, enrotllats 
helicoidalment, amb el mateix pas i sentit de torsió, sobre un eix ideal comú (UNE 36-094). 
     - 7 filferros: Conjunt format per sis filferros del mateix diàmetre nominal, enrotllats 
helicoidalment, amb el mateix pas i sentit de torsió, al voltant d'un filferro central recte, el diàmetre 
del qual ha d'estar entre 1,02 D i 1,05 D  del diàmetre dels que l'envolten. 
Característiques mecàniques dels cordons (UNE 7-326): 
     - Càrrega unitària màxima: 
          - Cordons de 2 o 3 filferros: 

----------------------------------------------------------------------- 
|      Designació      |  Sèrie de diàmetres  |   Càrrega unitària    | 
|                      |       nominals       | màxima f màx (N/mm2)  | 
|----------------------|----------------------|-----------------------| 
|       Y 1770 C       |       5,6 - 6        |       >= 1770         | 
|       Y 1860 C       |   6,5 - 6,8 - 7,5    |       >= 1860         | 
|       Y 1960 C       |         5,2          |       >= 1960         | 
|       Y 2060 C       |         5,2          |       >= 2060         | 
----------------------------------------------------------------------- 

          - Cordons de 7 filferros: 
----------------------------------------------------------------------- 
|      Designació      |  Sèrie de diàmetres  |   Càrrega unitària    | 
|                      |       nominals       | màxima f màx (N/mm2)  | 
|----------------------|----------------------|-----------------------| 
|       Y 1770 C       |          16          |       >= 1770         | 
|       Y 1860 C       | 9,3 - 13 - 15,2 - 16 |       >= 1860         | 
----------------------------------------------------------------------- 

En relació al doblat-desdoblat, els filferros han de complir l'especificat en l'apartat 32.2 de la EHE. 
     - Límit elàstic fy ............................................................................88% fmàx <= fy <= 95% fmàx 
     - Allargament (càrrega màxima sobre 
     base de llargària >= 500 mm) ........................................................................................ >= 3,5% 
     - Estricció a ruptura ............................................................................................... a simple vista 
     - Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC (UNE 36-422) ...................................................... <= 2% 
     - Coeficient de desviació per a cordons D >= 13 mm 
     (assaig de tracció desviada UNE 36-466) ......................................................................... <= 28 
Toleràncies: 
     - Mòdul d'elasticitat ............................................................................................................. ± 7% 
Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les especificades a la UNE 
36-094. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES (SEGONS NORMA EH-91): 
El fabricant facilitarà per a cada partida d'acer, els certificats d'homologació i garantia que 
justifiquin el compliment de les exigències de la normativa vigent. 
Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la 
pluja, la humitat del sòl i de l'agressivitat de l'atmòsfera ambiental. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS (SEGONS NORMA EH-91): 
Subministrament: Embalat en rotlles autodesenrotllables, protegits contra la humitat, el 
deteriorament, la contaminació i els greixos. Ha d'anar acompanyat d'un certificat del fabricant que 
en garanteixi les característiques. 
Emmagatzematge: En locals ventilats sense contacte directe amb el terra i classificat segons els 
tipus, les classes i els lots. 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS NORMA EHE): 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
     - En el cas de productes certificats: 
          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
          - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques 
definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

          El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
          - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
          - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
          - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
          - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi 
alteracions superficials. 
ARMADURES PASSIVES (SEGONS NORMA EHE): 
Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la 
pluja, la humitat del sòl i de l'agressivitat de l'atmòsfera ambiental. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros........................................................................................... < 1% 
ARMADURES ACTIVES (SEGONS NORMA EHE): 
Filferros: 
     Subministrament: En rotlles 
     - Diàmetre del bobinat ........................................................................... >= 250 diàmetre filferro 
     - Fletxa màxima inferior en una base d'1 m ............................................................... < 300 mm 
     - Presència de soldadures realitzades desprès 
     del tractament tèrmic anterior al trefilat ............................................................................. Nul¨la 
Barres: 
     Subministrament: En trams rectes 
Cordons de 2 o 3 filferros: 
     Subministrament: En rotlles 
     - Diàmetre interior del rotlle ...................................................................................... >= 600 mm 
Cordons de 7 filferros: 
     Subministrament: En rotlles, bobines o rodets 
     - Diàmetre interior del rotlle o núcli de bobina o rodet.............................................. >= 750 mm 
Emmagatzematge: En locals ventilats sense contacte directe amb el terra ni amb les parets. 
S'han de classificar segons els tipus, les classes i els lots de procedència. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES, O CORDONS ADHERENTS: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
ACER EN CORDONS NO ADHERENTS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999) 
EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado."(vigent fins 
a 1 de juliol de 1999) 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de 1 de juliol de 1999) 
ACER EN BARRES CORRUGADES: 
UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado." 
ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS: 
UNE 36-094-97 "Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado." 
UNE 36-098-94 (1) 1M "Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón 
pretensado. Parte 1: Características." 
UNE 36-098-85 (2) 1R "Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón 
pretensado. Control y condiciones de conformidad." 
 
MALLES ELECTROSOLDADES 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIO: 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per 
mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 
CARACTERISTIQUES GENERALS (SEGONS NORMA EH-91): 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Característiques dels nusos (UNE 36-462): 
     - Càrrega de trencament dels nusos.................................................................... 0,3 x Sm x Re 

  (Sm = Area de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de 
major diàmetre de les del nus) 
  (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 

     - N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats................................................ 2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar 

       o desenganxats a una barra ................................................................................ 20% del total 
Amplària del panell ................................................................................................................ 2,15 m 
Llargària del panell ..................................................................................................................... 6 m 
Prolongació de les barres longitudinals 
més enllà de l'última barra transversal .......................................................................... 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals 
més enllà de l'última barra longitudinal ................................................................................. 25 mm 
Les característiques mecàniques de les barres han de complir: 

- Càrrega unitària de trencament Fs (EH-91 o EP-93): 
          - Acer AEH 500 T .............................................................................................. 5600 kp/cm2 
          - Acer AEH 600 T .............................................................................................. 6600 kp/cm2 

- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple 
       a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068) .................................................... Nul.la 

- Tensió mitjana d'adherència (EH-91 o EP-93): 
          - Barres de diàmetre < 8 mm ........................................................................... >= 70 kp/cm2 
          - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm ................................................ >= (80 - 1,2 D) kp/cm2 

- Tensió de trencament per adherència (EH-91 o EP-93): 
          - Barres de diàmetre < 8 mm ......................................................................... >= 115 kp/cm2 
          - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm .............................................. >= (130 - 1,2 D) kp/cm2 
Han de complir la relació Fs/Fy i el percentatge d'allargament fins al trencament especificats a la 
EH-91 o la EP-93. 
La secció real de cada barra, i del conjunt de les barres per a cada malla, ha de ser >= 95% de la 
secció nominal. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS (SEGONS NORMA EHE): 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-
811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE 36-462): 
     - Càrrega de trencament dels nusos.................................................................... 0,3 x Sm x Re 

  (Sm = Area de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de 
major diàmetre de les del nus) 
  (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 

     - N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats................................................ 2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar 

       o desenganxats a una barra ................................................................................ 20% del total 
Amplària del panell ................................................................................................................ 2,15 m 
Llargària del panell ..................................................................................................................... 6 m 

Prolongació de les barres longitudinals 
més enllà de l'última barra transversal ........................................................................... 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals 
més enllà de l'última barra longitudinal ................................................................................. 25 mm 
Característiques mecàniques: 

-------------------------------------------------------------------------- 
| Designació | Assaig doblat- |                 Assaig de tracció        | 
| filferros  |   desdoblat    |------------------------------------------| 
|            |     ß=90°      |  Límit | Càrrega | Allargament |Relació  | 
|            |     ß=20°      | elàstic|unitària | de ruptura  | fs/fy   | 
|            |  d(diàmetre    |   fy   |   fs    | (sobre base |         | 
|            |   mandril)     | (N/mm2)| (N/mm2) |   de 5 D)   |         | 
|------------|----------------|--------|---------|-------------|---------| 
|  B 500 T   |     8d         |   500  |   550   |     8       | 1,03    | 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple 

       a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068) .................................................... Nul.la 
- Tensió mitjana d'adherència (EHE): 

          - Barres de diàmetre < 8 mm ........................................................................ >= 6,88 N/mm2 
          - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm ............................................. >= 7,84 - 0,12 D N/mm2 

- Tensió de trencament per adherència (EHE): 
          - Barres de diàmetre < 8 mm ...................................................................... >= 11,22 N/mm2 
          - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm ........................................... >= 12,74 - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 

- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm .......................................................................... >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de la norma UNE 36-068 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS NORMA EH-91): 
El fabricant facilitarà per a cada partida d'acer, els certificats d'homologació i garantia que 
justifiquin el compliment de les exigències de la normativa vigent. 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la 
pluja, la humitat del sòl i de l'agressivitat de l'atmòsfera ambiental. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS NORMA EHE): 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
     - En el cas de productes certificats: 
          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
          - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques 
definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
          El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
          - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
          - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
          - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
          - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi 
alteracions superficials. 
Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la 
pluja, la humitat del sòl i de l'agressivitat de l'atmòsfera ambiental. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros........................................................................................... < 1% 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999) 
EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado."(vigent fins 
a 1 de juliol de 1999) 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de 1 de juliol de 1999) 
UNE 36-092-96 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado." 
 
3.7.4- Encofrats I apuntalaments 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIO: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl.lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl.lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl.lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl.liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl.lics 
- Tubs metàl.lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc... 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc... 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc... 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per 
a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL.LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària ........................................................................................................................... >= 10 mm 
Gruix................................................................................................................................ >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions .................................................................................... Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions .................................................................................. Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
CONJUNT DE PERFILS METAL.LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar 
i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per 
tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Rectitud dels perfils ............................................................................... ± 0,25% de la llargària 
     - Torsió dels perfils ..................................................................................................... ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge ......................................................................................... 1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL.LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
CONJUNT DE PERFILS METAL.LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999) 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de 1 de juliol de 1999) 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
3.8.- MATERIAL PER A ESCULLERES 
 
3.8.1. PEDRES PER A ESCULLERES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES PEDRES D’ESCULLERA 
 
DEFINICIÓ: 
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
S'han considerat els tipus següents: 

- De pedra granítica 
- De pedra calcària 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
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Ha de ser inalterable a l'aigua, a les sals marines, a la intempèrie i no gelable. 
Ha de ser resistent al foc. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes 
vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la D.T. i les indicacions 
de la D.F. 
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la D.T. o la D.F. Per a la escollera sense classificar 
és de 0,5 kg. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Coeficient de saturació ........................................................................................................ <= 75% 
Absorció d'aigua ..................................................................................................................... <= 2% 
Coeficient de desgast de la pedra 
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245) .......................................................................................... < 12% 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal.lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm) ........................................... >= 1200 kg/cm2 
 
PEDRA CALCÀRIA: 
Han de provenir de roques cristal.lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm) ............................................. >= 500 kg/cm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 
Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de fer 
individualitzat per a cada tipus de bloc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum de pedra subministrat a l'obra. 
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CAPÍTOL 4 - EXECUCIÓ DE LES OBRES 
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4.1.- CONDICIONS GENERALS 
Les unitats d'obra no incloses explícitament en aquest Plec per dificultat de determinació, 
improbable utilització o per canvis en l'execució de les Obres, es realitzaran d'acord amb el 
costum, regles de bona construcció i les indicacions de la Direcció d'Obra. 
 
4.2.- REPLANTEIG 
El replanteig o comprovació general del Projecte es farà deixant sobre el terreny senyals de 
permanència garantida. Durant la construcció es fixarà, en relació amb ells la situació en planta i 
alçat de qualsevol element o part de les Obres. El Contractista està obligat a la recepció dels 
senyals establerts. 
La Direcció d'Obra podrà executar per sí mateix o delegant en altre, tants replanteigs parcials com 
cregui convenient perquè les Obres es realitzin d'acord al Projecte i a les modificacions d'aquest 
aprovades. 
Les operacions de replanteig es faran en presència de la Direcció d'Obra i el Contractista o 
persona en qui delegui. S'aixecarà Acta d'aquest fet. 
 
4.3.- NETEJA I DESBROSSADA DEL TERRENY 
Definició 
La neteja i desbrossada consisteix en netejar les zones que corresponen d'arbres, fusta caiguda, 
restes de troncs o arrels, plantes, brossa, o qualsevol altre material inservible o perjudicial, i inclou 
l'extracció de soques, arrels, etc., com també el condicionament i transport de tot el material 
esmentat. També inclou la retirada i emmagatzematge d'aquelles estructures que obstaculitzin, 
molestin o obstrueixin de qualsevol manera les operacions de construcció. 
Execució de les obres 
Les operacions d'esclariment i desbrossada s'ajustaran a l'àrea que ordeni la Direcció d'Obra. 
Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o terraplenada de 
qualsevol classe. 
Els arbres que la Direcció d'Obra designi i marqui, es conservaran intactes. Per disminuir els 
danys als arbres marcats, els que han d'anar a terra ho faran caient cap al centre de la zona 
objecte de la neteja. Quan calgui evitar danys a altres arbres, al trànsit o a estructures properes, 
els arbres s'aniran trossejant per la brancada i tronc progressivament. 
En els rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la solera. 
Del terreny natural sobre el qual ha d'assentar-se l'Obra s'eliminaran totes les soques o arrels amb 
un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), de tal forma que no en quedi cap a menys de 
quinze centímetres (15 cm) de profunditat sota la superfície natural de la rasa. 
 
4.4.- EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Definició 
Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries per excavar, extreure, evacuar i 
anivellar els materials en les rases i pous de totes les obres de fàbrica i col·lectors definits en els 
documents contractuals, així com en el replè dels espais previstos d'acord amb els Plànols, Plec 
de Condicions i ordres de la Direcció d'Obra. En aquests treballs estan inclosos els esgotaments, 
desguassos provisionals, les estrebades i els apuntalaments, tot això amb els materials auxiliars 
que corresponguin i la seva extracció per poder fer el replè corresponent. 
Excavació 
Pous 
Abans de començar qualsevol excavació per a l'emplaçament de les Obres; es realitzarà 
l'esclariment i desbrossada de la zona. 
El Contractista notificarà a la Direcció d'Obra amb suficient anticipació el començament de 
qualsevol excavació, a fi que aquest pugui prendre les mesures necessàries sobre el terreny 
inalterat. El terreny natural adjacent al d'emplaçament, no podrà ser modificat ni remogut sense 
permís previ de la Direcció d'Obra. Les rases o pous s'excavaran amb les dimensions i fins a les 
profunditats indicades en els Plànols. 
Els còdols, soques o qualsevol altre material inadequat que es trobi en l'excavació seran eliminats. 
Rases 
Rases en general 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir l'emplaçament de la canonada 
de sanejament en els trams en que la seva cota ha de ser inferior a la del terreny. S'inclouen 
també sota aquesta denominació les caixes de drenatge i les cunetes, la secció transversal de les 

quals no quedi unida a la d'altres excavacions i tingui una amplada en la seva part inferior de 
menys de tres metres (3 m). 
Comprèn l'excavació del sòl, l'extracció dels productes i el seu dipòsit en les zones assenyalades 
per a aquest fi, o la seva càrrega i transport a un altre lloc d'utilització o d'abocament, si són 
sobrers. 
Les dimensions, talussos, rasants i alineacions s'ajustaran exactament a les determinades en les 
dades de Projecte o de replanteig. Aquests documents o, en el seu cas, la Direcció d'Obra, 
determinaran també els trams en que s'ha d'utilitzar apuntalament, per a no obstaculitzar el 
muntatge de la canonada. No obstant, el Contractista tindrà l'obligació de preveure les estrebades 
on les cregui necessàries, essent de la seva total responsabilitat qualsevol tipus d'accident derivat 
d'aquest motiu. 
Es podrà utilitzar qualsevol tipus d'equip mecànic per a l'obertura de les rases, així com per a 
l'elevació, càrrega i transport dels productes, amb aprovació prèvia per la Direcció d'Obra. 
Drenatges 
Quan aparegui aigua procedent de la superfície o del subsòl en l'excavació, s'utilitzaran els mitjans 
o instal·lacions auxiliars necessaris per a poder evacuar-la o impedir la seva entrada a les rases. 
Utilització del material de l'excavació 
El material excavat serà utilitzat en replens, sempre i quan acompleixi les condicions imposades 
per a aquest fi. 
L'excés de material excavat es col·locarà de forma que no obstrueixi la bona marxa de les Obres 
ni faci perillar l'estructura de les fàbriques, total o parcialment acabades. 
 
4.5.- ENDERROCS 
L'enderroc de les construccions que sigui necessari fer desaparèixer per dur a terme l'execució de 
l'Obra i que inclou també la retirada dels materials d'enderroc, es farà amb els mitjans auxiliars 
adequats autoritzats per la Direcció d'Obra. 
Serà d'aplicació el "Plec de Condicions de l'Edificació" del Centre Experimental d'Arquitectura, 
essent el Facultatiu titulat de l'adjudicatari el responsable dels possibles danys o perjudicis 
ocasionats a l'Obra. 
Els materials d'enderroc utilitzables (els indicats per la Direcció d'Obra) quedaran com a propietat 
de l'Ajuntament. 
Es prendran les precaucions precises per assolir una execució segura i per evitar danys d'acord 
amb el que disposi la Direcció d'Obra, que designarà i marcarà els elements a conservar. 
Els treballs es faran de manera que ocasionin les molèsties mínimes als residents i per això els 
productes d'enderroc es retiraran a l'abocador tot just s'hagin produït. Els que es vagin a utilitzar a 
l'Obra es netejaran i transportaran als llocs indicats per la Direcció d'Obra. 
 
4.6.- EXCAVACIÓ DE DESMUNTS I CAIXA DE PAVIMENT 
1.- CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
S'aplica a esplanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o 
camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat i amb el pendent previst a la Documentació 
Tècnica o indicat per la D.F. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció 
no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m que 
s'haurà d'extreure després manualment. 
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 D.F. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i 
cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
Amb aquelles modificacions acceptades prèviament i expressament per la D.F. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 4/88 "Pliego de Prescipciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes". 
Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
4.7.- REPLENS LOCALITZATS  
Entenem per replens localitzats la formació de la llera de sorra de suport dels tubs, segons la 
descripció del Plànols, compactats per garantir un comportament estructural correcte del tub 
enterrat. 
S'utilitzarà sorra natural innòcua lliure de pedres més grans de tres centímetres (3 cm) i de 
terrosos d'argila amb un grau d'humitat adient per a la compactació. 
El replè es farà per a garantir una resposta estructural del tub amb suport del tipus B segons la 
normativa ASTM i de manera que no es malmeti el tub. Es demana l'absència d'aigua durant 
l'execució i, per tant, el drenatge previ de la rasa si n'hi hagués. 
Les capes seran horitzontals i suficientment primes com per assegurar la compactació exigida 
amb els mitjans auxiliars disponibles. S'evitarà en tot moment la contaminació del replè per 
materials estranys o per circulació d'aigua, per a la qual cosa s'haurà de recobrir, en el temps 
mínim i una vegada executat, amb una capa de material seleccionat procedent de la pròpia 
excavació, si la Direcció d'Obra ho autoritza. 
Després del refinament i anivellació de la base de la rasa es prepara la llera just abans de la 
col·locació del tub de formigó amb un gruix de vint centímetres (20 cm), havent-se de modelar 
perquè el tub a col·locar encaixi perfectament. La llera es compactarà fins a un noranta-cinc per 
cent (95%) de la densitat de l'assaig del Proctor Modificat. 
Col·locat el tub i anivellat i, després de comprovada la junta, es reompliran els costats del tub. 
S'acceptarà en aquesta zona una densitat del noranta per cent (90%) de la de l'assaig del Pròctor 
Modificat. A continuació hom taparà el tub fins una alçada de trenta centímetres (30 cm) per sobre 
la clau, segons les condicions definides en el replè amb material seleccionat. 
 
Replè de material seleccionat 
Es realitzarà a continuació de la llera de sorra sense solució de continuïtat espaial i temporal, 
executant en capes de trenta centímetres (30 cm) i fins assolir les dimensions que es poden 
observar als Plànols. S'exigirà una densitat igual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del 
Pròctor Modificat llevat d'allò indicat per als costats del tub. 
El material utilitzat no contindrà elements superiors als dos centímetres i mig (2,5 cm) de 
diàmetre. 
 
Replè 
S'executarà fins assolir la cota descrita als Plànols. S'utilitzarà material de la pròpia excavació, si 
la Direcció d'Obra dóna la seva aprovació, o d'aportació en cas contrari, en capes de vint-i-cinc 
centímetres (25 cm) fins assolir la densitat que es requereix en cada cas, que com a mínim serà 
del noranta per cent (90%) del Pròctor Modificat. 
Es podrà retardar un màxim de cinc (5) dies des de l'acabament del replè seleccionat del punt 
anterior, sempre que ho autoritzi la Direcció d'Obra. 
 
 
 
4.8.- EXCAVACIÓ TERRA VEGETAL 
 

Definició  
 
Es considera terra vegetal la part proporcional del terreny que constitueix el mitjà de conreu, ja 
sigui natural o artificial, on es desenvolupen les especies vegetals. Té unes característiques 
diferents de la resta del terreny en quant a la seva consistència, color i olor i un alt contingut en 
matèria orgànica que, com a mínim, acostuma a ser del quatre per cent (4%).   
 
 Execució  
 
L'excavació de terra vegetal s'efectuarà en els següents casos:  
 
Quan interessi conservar-la per al seu posterior aprofitament en  altres parts de l'obra 
(revestiments, jardineria, etc.) 
 
En zones on hagi de construir-se terraplens, per a millorar la seva  fonamentació.   
 
En zones de desmunt, quan interessi separar-la de la resta dels  materials (roca o sols destinats a 
pedraplens o terraplens).   
 
El Contractista proposarà a l'Enginyer Director, d'acord amb el seu programa de treballs per al 
moviment de terres, i amb les dades obtingudes directamnent sobre el terreny després de 
l'esbrossada, el pla d'excavació de terra vegetal amb la seva destinació a apilament (per a una 
posterior utilització), o a l'abocador.   
 
El Contractista no podrà començar les obres sense autorització de l'Enginyer Director.   
 
L'Enginyer Director podrà modificar el pla d'excavació de terra vegetal i inclús decidir de no 
executar-lo en els casos següents:    
 

- En zones on hagi de construir-se terraplens, quan aquests siguin de  certa altura i 
l'existència de terra vegetal no sigui obstacle per a  la seva fonamentació    

 
- En zones de desmunt en sòls, en els que no interessi la separació per  anar tot el material 

a abocador. En aquest cas, serà d'aplicació a la  totalitat del material l'Article 320 per a 
l'excavació de  l'explanació en sòls.    

 
- Execució en el cas d'apilament per a utilització posterior de la terra vegetal   

 
Aquesta unitat d'obra inclou:   
 
 L'excavació de la terra vegetal    
 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega o apilament de la  terra remoguda en el 
lloc d'emmagatzemament provisional, inclús quan  n'existeixin varis i des de l'últim lloc 
d'emmagatzemament fins al  descarregament o apilament en el lloc d'utilització definitiu, 
així  com els cànons, indemnitzacions, impostos, despeses, etc. dels  abocadors i dels 
llocs d'emmagatzemament    

 
- L'adob i manteniment de la terra vegetal per a la seva posterior  utilització.    

 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.   
 
Les zones i profunditats d'extracció de terra vegetal seran les que fixi l'Enginyer Director, quedant 
expressament prohibit que el Contractista inicïi l'excavació de terra vegetal sense l'aprovació de 
l'Enginyer Director.   
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Enginyer Director les zones d'apilament i abocador, així 
com la maquinària a utilitzar en l'extracció de la terra vegetal.   
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L´apilament del terreny es realitzarà evitant la compactació de la terra vegetal i posant especial 
atenció en no convertir-la en fang.   
 
Les tècniques a emprar seran tals que s'utilitzi maquinària agrícola que no sigui pesada.  La terra 
seca es podrà remoure emprant motonivelladores.   
 
L'apilament de terra vegetal es farà en llocs adequats, de manera que no s'interfereixi el trànsit ni 
l'execució de les obres o es perturbin desguassos provisionals o definitius.   
 
Les despeses que origini la disponibilitat de terreny fora de l'obra per a realitzar els apilaments de 
terra vegetal seran a compte del Contractista.   
 
L'apilament de la terra vegetal es farà en cavallons d'un metre i mig (1.5 m) d'alçada màxima, amb 
la superfície de càrrega superior de l'apilament lleugerament enfonsada i els talussos laterals llisos 
i inclinats per tal d'evitar l'erosió.   
 
El model de cavalló, si calgués, es farà amb un tractor agrícola que compacti poc el terra.   
 
Els cavallons de terra vegetal no contindran pedres, runes, deixalles o restes de trons i branques.  
 
El pas de camions o qualsevol maquinària per sobre de la terra apilada queda expressament 
prohibit.  L'adob orgànic de la terra haurà d'efectuar-se durant el vertit o modelat.   
 
Els adobs minerals poc solubles s'afegiran després del modelat utilitzant sempre amb tractors 
agrícoles per al conreu.   
 
La terra vegetal que es rebutgi es transportarà a abocadors.    
 
Utilització dels productes de l'excavació  
 
Els materials de l'excavació que siguin aptes per a terraplens, pedraplens o d'altres usos, es 
transportaran fins al lloc d'utilització  o a acopis autoritzats per l'Eng. Director de l'obra, en cas de 
no ésser utilitzables en el moment de l'excavació.   
 
Els materials sobrants i inadequats es transportaran a abocador autoritzat. No es desaprofitarà 
cap material excavat sense previa autorització escrita de l'Eng. Director. La terra vegetal serà 
utilitzada en zona de plantacions, recubriment de talusos de terraplè, illetes i àrees de descans, 
amb el gruix que ordeni l'Eng. Director.     
 
Amidament i abonament   
 
En el preu s'inclou les operacions suficients per l'excavació i tractament corresponent per separat 
del material resultant, segons es tracti de terra vegetal, sòls "seleccionat", "adequat", "tolerable" o " 
inadequat "; en particular quant al seu aprofitament en les diverses capes de terraplè,  pedraplè o 
plantacions.   
 
No es rebutjarà material com no aprofitable sense el vist-i-plau per escrit de l'Eng. Director de 
l'Obra, sense perjudici del seu rebuig si s'utilitza sense acomplir les especificacions. 
 
 
 
4.9.- TERRAPLÉNS 
1.- CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres per a aconseguir una plataforma amb terres 
superposades. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
Toleràncies d'execució: 

- Densitat seca (Próctor Normal): 
     - Nucli  ................................................................................................................................. - 3% 
     - Coronació  ......................................................................................................................± 0,0% 
- Variació en l'angle del talús .................................................................................................... ± 2° 
- Gruix de cada tongada  .................................................................................................... ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials  ............................................................................................................ ± 30 mm 
     - Resta de zones  .......................................................................................................... ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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'han de retirar els materials inestables, turba o argila tova, de la base per al rebliment. 
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. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la 
densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
Un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi secat o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 4/88 "Pliego de Prescipciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes". 
Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral.leles a la rasant. 
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El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 
sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ...................................................................................................................... ± 20 mm/m 
     - Nivells ......................................................................................................................... ± 30 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-
hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
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 D.F. 
 
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 D.T. 
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% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
4.10.- CUNETES DE TERRES  
 
Cunetes de terres. 
 
1.- CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
Es considera tot tipus de terreny, 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. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor  ......................................................................................................................... ± 40 mm/m 
- Replanteig  ....................................................................................................................... < 0,25% 
              ............................................................................................................................ ± 100 mm 
- Nivells  .............................................................................................................................. ± 50 mm 
- Dimensions  ..................................................................................................................... ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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 D.F. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora 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, etc.) o quan l'actuació de les màquines 
d'excavació pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
S'ha d'estrebar sempre que consti a la Documentació Tècnica i quan ho determini la D.F. 
L'estrabada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
M de formació de cuneta amidat segons les especificacions de la Documentació Tècnica.  
Amb aquelles modificacions acceptades prèviament i expressament per la D.F. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 4/88 "Pliego de Prescipciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes". 
Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
4.11.- ESTREBADES 
Són per definició les obres provisionals de sosteniment de rases o pous que permeten continuar 
l'obra realitzada mitjançant plafons d'acer combinables. 
L'estrebada es farà quan les parets no es puguin deixar amb el talús natural dels sòls travessats. 
Únicament es contempla la utilització d'estrebades amb sistema combinable de plafons d'acer 
arriostrats de dos metres i quaranta centímetres (2,40 m) i un metre i trenta centímetres (1,30 m) 
d'alt per tres i mig o quatre metres (3,5 o 4,0 m) de llarg. Precedirà a l'excavació en una longitud 
suficient perquè no es vegi obstaculitzada la col·locació del col·lector i no es retirarà fins a 
l'acabament del tram i sempre amb l'autorització prèvia de la Direcció d'Obra. 
El Contractista podrà proposar la utilització de qualsevol altre procediment sempre que justifiqui 
que s'assoleixen els mateixos nivells de seguretat i rendiment, que només la Direcció d'Obra 
podrà autoritzar per escrit. 
 
 
4.12.- TUBS DE FORMIGÓ, PVC I PEAD 
Ens referim a les operacions per a la posta en obra correcta i proves de les canonades de formigó, 
PVC i PEAD.  
Els tubs acompliran el que s'especifica al capítol 3 del present Pleg. La canonada serà estanca i 
per tant es cuidaran especialment la juntes entre tubs i entre tub i pou de registre. 
La manipulació dels tubs es farà amb els mitjans adients per evitar qualsevol danys. 
S'evitarà recolzar els tubs en un sol punt i es procurarà moure'ls el mínim possible un cop estiguin 
descarregats. Per tant s'aconsella fer la descàrrega en un lloc proper al punt de col.locació o allí 
on dictamini l'Enginyer Encarregat. Totes les despeses i danys resultat d'una manca de precaució 
aniran a càrrec del Contractista  adjudicatari de les Obres. 
Els tubs es col.locaran perfectament anivellats i no s'acceptaran variacions superiors al cinc per 
cent (5%), ni en més ni en menys, del pendent nominal del Projecte. Abans de tapar els tubs 
haurà de demanar-se autorització a l'Enginyer Encarregat. 
El muntatge dels tubs es farà també a mesura que es vagin descarregant; per això el Contractista 
presentarà a l'Enginyer Encarregat un pla de muntatge convenientment adaptat al transport i 
moviment dels tubs perquè aquest l'aprovi. Els tubs es col.locaran sobre la solera de formigó 
lligant-los a aquesta per mitjà de filferros, executant posteriorment la junta. No es rebran els tubs 
que no s'ajustin als articles d'aquest Plec. 
 
CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE PVC i PEAD 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de claveguera o col.lector amb tubs de PVC col.locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tub de PVC alveolat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC injectat amb unió encolada 
- Tub de PVC injectat amb unió amb anella elastomèrica 
- 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 D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la D.T. 
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 adeqüat 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 D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
     - En zones amb trànsit rodat ...................................................................................... >= 100 cm 
     - En zones sense trànsit rodat...................................................................................... >= 60 cm 
Amplària de la rasa ........................................................................... >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat ................................................................................. <= 1 kg/cm2 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el 
seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs. 
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. 
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No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 
rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal.lada. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones." 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 
CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ AMB UNIÓ ELÀSTICA DE CAMPANA 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb anella 
elastomèrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
- Col·locació de l'anella elastomèrica 
- 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. 
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 : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2 
 
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. 
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. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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 
 
4.13.- POUS I PERICONS DE REGISTRE 
Pous de registre prefabricats 
Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en 
zones amb nivell freàtic alt o amb estanqueïtat preceptiva no es col·locaran fins que s'hagi extret 
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l'aigua que pugui aflorar en superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars 
que prescrigui la Direcció d'Obra. 
Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l'entroncament dels tubs de 
l'escomesa segons les directrius establertes per la casa subministradora d'aquests elements i de 
conformitat amb la Direcció d'Obra. S'executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en 
massa H-150 de ciment Putzolànic arrebossat i lliscat, essent decisió de la Direcció d'Obra la 
necessitat d'acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de mig 
centímetre (0,5 cm) de gruix. 
A continuació s'aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà 
recalçar amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del 
suport del marc de la tapa de registre, que es col·locarà amb posterioritat. 
Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als forats amb els que arriben les parets dels 
pous, segons les directrius del fabricant i de conformitat amb la Direcció d'Obra. 
 
Pous de registre i pous especials "in situ" 
Un cop executada la solera i zona d'escomeses del pou com un tot únic, abans de la connexió de 
les escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, s'executarà la cubeta de 
canalització amb formigó en massa H-150 de ciment Putzolànic arrebossat i lliscat, essent decisió 
de la Direcció d'Obra la necessitat d'acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi 
en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. La pujada des de la clau del col·lector fins a la 
superfície es realitzarà amb formigó armat. 
En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 
Una vegada executada l'obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat per 
la Direcció d'Obra, de l'espai existent entre la paret i l'excavació una vegada retirada l'estrebada. 
S'exigirà en aquesta zona una compactació igual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del 
Pròctor Modificat, sempre que la Direcció d'Obra no disposi el contrari. 
 
PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

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

 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) .................................................. >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la solera ........................................................................................................ ± 20 mm 
     - Aplomat de les parets ................................................................................................... ± 5 mm 
     - Dimensions interiors ............................................................................ ± 1% dimensió nominal 
     - Gruix de la paret ........................................................................................ ± 1% gruix nominal 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
4.14.- FABRICACIÓ I TRANSPORT DE FORMIGONS 
Fabricació del formigó 
Es farà segons indica la EHE i el 610.6 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i Ponts del MOPU, PG-4. 
 
Transport i posta en obra del formigó 
Es regirà pels articles de la Instrucció EHE i pels 610.7; 610.8; 610.9; 610.10; i 610.11 del Plec 
PG-4. 
 
Assaigs 
El control de qualitat es farà d'acord amb allò establert en la Instrucció EHE. Els nivells, d'acord 
amb el previst en la Instrucció esmentada, seran els denominats de tipus normal tant pel formigó 
com per a l'acer. 
 
4.15.- FABRICACIÓ DE MORTERS I BEURADES DE CIMENT 
Morters de Ciment 
Fabricació 
La barreja del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament; en el primer cas es farà sobre un 
pis impermeable. 
El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. 
A continuació, s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària per a què, una vegada batuda 
la massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra. 
Només es fabricarà el morter precís per a l'ús immediat rebutjant-se tot aquell que hagi començat 
a endurir i el que no hagi estat utilitzat dins dels quaranta-cinc minuts (45 min.) que segueixin al 
seu amassat. 
 
Limitacions d'utilització 
Si és necessari posar en contacte el morter amb altres morters i formigons que difereixin d'ell en 
l'espècie de ciment, s'evitarà la circulació d'aigua entre ells, bé mitjançant una capa intermèdia 
molt compacta de morter fabricada amb qualsevol dels dos ciments, bé esperant que el morter o 
formigó primerament fabricat estigui sec, o bé impermeabilitzant superficialment el morter més 
recent. 
 
Beurades de Ciment 
Execució 
La pasterada es farà mecànicament. La beurada no tindrà grumolls ni bombolles d'aire, i per 
evitar-los s'intercalaran filtres depuradors entre la mescladora i la bomba d'injecció. 
 
4.16.- ENCOFRATS 
Els encofrats hauran de reunir les condicions que prescriu la EHE i les altres vigents. 
S'autoritzarà la utilització de tipus i tècniques especials d'encofrat, la utilització i resultats dels 
quals siguin sancionats per la pràctica, havent de justificar-se l'eficàcia d'aquells altres productes 
que es proposin i que, per la seva novetat, manquin de garantia a judici de la Direcció d'Obra. Tant 
les unions com les peces que constitueixen els encofrats tindran la resistència i la rigidesa 
necessàries perquè, amb la marxa prevista del formigonat i, especialment, sota els efectes 
dinàmics produïts pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s'originin esforços anormals en 
el formigó, ni durant la seva posta en obra, ni durant el seu període d'enduriment, com tampoc 
moviments locals superiors a cinc mil·límetres (5 mm) en els encofrats. 
Els enllaços dels diferents elements o panys dels motlles seran sòlids i senzills, de manera que el 
seu muntatge es verifiqui amb facilitat i sense requerir cops ni estirades. 
Els motlles ja utilitzats que hagin de servir per a unitats repetides seran acuradament rectificats i 
netejats. El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó 
resultin ben acabades, col·locant angulars metàl·lics en les arestes exteriors de l'encofrat o 
utilitzant altres procediments similars en eficàcia. No es toleraran imperfeccions en les línies de les 
arestes majors de cinc mil·límetres (5 mm). 
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Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paraments de les peces de formigó emmotllades en ells no presentin defectes, 
ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (5 mm). 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que a ells es puguin aplicar no contindran 
substàncies perjudicials per al formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, a fi d'evitar l'absorció de l'aigua 
continguda en el formigó, i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals 
per facilitar aquesta feina. 
Les juntes entre les diverses taules permetran l'entumiment de les mateixes per a la humitat del 
reg i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
Abans de començar les operacions de formigonat el Contractista obtindrà de la Direcció d'Obra 
l'aprovació escrita de l'encofrat realitzat. 
El desencofrat s'efectuarà d'acord amb el que s'indica en l'esmentada EHE. 
Per a facilitar el desencofrat serà obligatòria la utilització d'un producte desencofrant aprovat per la 
Direcció d'Obra. 
 
4.17.- EXECUCIÓ D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 
Són obres en les que s'utilitza el formigó com a material principal, sense o reforçat amb 
armadures metàl·liques. S'utilitza ciment Putzolànic (apartat 2.1.2.) i barres d'acer d'alta 
adherència (apartat 2.1.9.). 
 
Maquinària, estris i mitjans auxiliars 
Formigoneres o centrals de formigonat amb camions barrejadors, trompes d'elefant, canalons de 
fons mòbil, carretons, bombes pneumàtiques, encofrats i barres de piconat o vibradors. 
 
Limitacions 
Es pararà l'execució de l'obra de formigó en massa sempre que hom estimi que dins les quaranta-
vuit hores (48 h) següents la temperatura ambient pugui baixar per sota dels zero graus 
centígrads (0°C). El fet que a les nou (9) del mati la temperatura sigui més baixa que quatre graus 
centígrads (4°C) és suficient per suposar que es donaran les circumstàncies esmentades més 
amunt. 
Aquestes temperatures s'abaixaran tres graus centígrads (3°C) quan es tracti d'elements de gran 
massa o quan la superfície de les peces es protegeixi degudament. 
S'aturarà l'execució en cas de precipitacions i s'adoptaran les mesures adients perquè l'aigua no 
entri en contacte amb el formigó fresc ja col·locat. 
Durant l'execució s'evitarà qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pogués provocar danys als 
elements ja formigonats. 
Serà d'aplicació tot el que s'indica a l'Instrucció EHE. 
Execució 
Abans de passar a la posta en obra del formigó, la Direcció d'Obra ha d'aprovar la col·locació dels 
encofrats. 
Les armadures es col·locaran netes de rovell no adherent, pintura, greix o qualsevol substància 
perjudicial, i de manera que no es puguin desplaçar durant el vessat i compactació del formigó. Es 
doblegaran en fred i a velocitat moderada. 
La posta en obra del formigó es farà abans d'una hora (1 h) després del pastat, prohibint-se la 
utilització de volums amb un principi de presa, segregació o dessecació. 
S'abocarà des de menys d'un metre (1 m) d'alçada, no s'utilitzaran paletes, rasclets o altres estris 
per llençar-lo o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) dins de l'encofrat. 
Es compactarà fins eliminar les porositats interiors i aconseguir l'aparició superficial de pasta de 
ciment, sense que es produeixin separacions locals. 
Es recomana la utilització de vibradors. 
Estès en tongades, no se n'afegirà una de nova fins la compactació total de la mescla ja 
col·locada a l'obra. 
 
Armadures a emprar en el formigó armat 
Definició 
Es defineixen com armadures a emprar en el formigó armat el conjunt de barres d'acer que es 
col·loquen a l'interior de la massa de formigó per ajudar-lo a resistir els esforços a que està 
sotmès. 
 
Materials 

- "Barres corrugades per a formigó armat" 
- "Xarxes electrosoldades" 
 
Forma i dimensions 
La forma i dimensions de les armadures seran assenyalades als Plànols. 
No s'acceptaran les barres que presentin esquerdes, bufades o reduccions de secció superiors al 
cinc per cent (5%). 
 
Doblegat 
Mentre no hi hagi cap contraindicació, els radis interiors del doblegat de les armadures no seran 
inferiors, excepte enganxalls i patilles, als valors que s'indiquen a la Taula I, essent fck la 
resistència característica del formigó i fy el límit elàstic de l'acer, en quiloponds per centímetre 
quadrat (kp/cm2). 
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(*) Es limita, en el càlcul, fy a tres-mil set-cents cinquanta quiloponds per centímetre quadrat 

(3.750 kp/cm2). 
Els cèrcols o estreps podran doblegar-se en radis inferiors als indicats a la Taula I, evitant 

que s'origini a les zones esmentades de les barres un principi de fissuració. 
El doblegat es realitzarà, en general, en fred i a velocitat moderada, sense admetre's cap 

excepció en el cas d'acers endurits per deformació en fred no sotmesos a tractaments tèrmics 
especials. Com a norma general haurà d'evitar-se el doblegat de barres a temperatures inferiors a 
cinc graus centígrads (5°C). 
 
Col·locació 
Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia i rovell no adherent. Es disposaran 
d'acord amb les instal·lacions dels Plànols i es fixaran entre si mitjançant les oportunes 
subjeccions, mantenint-se, amb peces adequades, a l'encofrat, de tal manera que s'impedeixi 
qualsevol moviment de les armadures durant el vessat i compactació del formigó, permetent a 
aquest envoltar-les sense deixar-hi porositats interiors. 
Aquestes precaucions hauran d'extremar-se amb els cargols dels suports i armadures de 
l'extradós de plaques, lloses o voladissos per evitar el seu descens. 
La distància horitzontal lliure entre barres consecutives, menys quan estiguin en contacte, serà 
igual o superior al major dels tres valors següents: 
- Un centímetre (1 cm). 
- El diàmetre de la major. 
- Les sis cinquenes parts (6/5) d'una grandària tal que el vuitanta-cinc per cent (85%) de 

l'àrid total sigui inferior a aquesta grandària. 
La distància vertical entre dues barres consecutives, menys quan estiguin en contacte, 

serà igual o superior al major dels valors següents: 
- Un centímetre (1 cm). 
- Setanta-cinc centèsimes (0,75) del diàmetre de la més gran. 
En forjats, bigues i elements similars, es podran col·locar dues (2) barres de l'armadura principal 
en contacte, una sobre l'altra, sempre que siguin corrugades. 
En suports i altres elements verticals, es podran col·locar dues o tres (2 o 3) barres de l'armadura 
principal en contacte sempre que siguin corrugades. 
La distància lliure entre qualsevol punt de la superfície d'una barra d'armadura i el parament més 
pròxim de la peça, serà igual o superior al diàmetre de l'esmentada barra. 
Per a qualsevol classe d'armadures (fins i tot cèrcols), la distància esmentada en el paràgraf 
anterior no serà inferior als valors següents: 
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- Ambient I Estructures en interiors d'edificis o mitjans exteriors de baixa humitat (no 
es sobrepassa el seixanta per cent (60%) de la humitat relativa més de 
noranta (90) dies a l'any)  ..................................................................... 20 mm 

- Ambient II Estructures en exteriors normals (no agressius) o en contacte amb aigües 
normals o terreny ordinari .................................................................... 30 mm 

- Ambient III Estructures en atmosfera agressiva industrial o marina, o en contacte amb 
terrenys agressius o amb aigües salines o lleugerament àcides ......... 40 mm 

Els valors anteriors podran disminuir-se: en làmines, peces amb paraments protegits i peces 
prefabricades, en cinc mil·límetres (5 mm), sense que en cap cas resultin recobriments inferiors a 
quinze, vint o vint-i-cinc mil·límetres (15, 20 ó 25 mm) pels casos I, II i III, respectivament. 
 
FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
Els seus elements tenen com a components elements de: B060. 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra  en planta 
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
S'han considerat formigons amb les característiques següents: 
     - Resistència: 
          - Segons EH-91: H-125, H-150, H-175, H-200, H-225 i H-250 
          - Segons EHE: En massa H-20, armats o pretesats H-25 
     - Consistència: Plàstica, tova i fluida 
     - Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
     - Formigonamet de fonaments 
          - Rases i pous 
          - Murs de contenció 
          - Recalçats 
          - Traves i pilarets 
          - Lloses de fonaments 
          - Riostres i basaments 
          - Enceps 
     - Formigonament d'estructures 
          - Pilars 
          - Bigues 
          - Murs 
          - Llindes 
          - Cèrcols 
          - Estreps 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Abocada del formigó 
     - Compactació del formigó mitjançant vibratge 
     - Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS NORMA EH-91): 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència estimada als 28 dies: 

------------------------------ 

| Formigó  |  Fest (kp/cm2)  | 
|----------|-----------------| 
|  H-125   |   >= 0,9x125    | 
|  H-150   |   >= 0,9x150    | 
|  H-175   |   >= 0,9x175    | 
|  H-200   |   >= 0,9x200    | 
|  H-225   |   >= 0,9x225    | 
|  H-250   |   >= 0,9x250    | 
------------------------------ 

Gruix màxim de la tongada: 
------------------------ 
|Consistència | Gruix  | 
|             | (cm)   | 
|-------------|--------| 
|    Seca     |<= 15   | 
|  Plàstica   |<= 25   | 
|    Tova     |<= 30   | 
------------------------ 

Assentament en el con d'Abrams: 
----------------------------- 
|Consistència |Assentament  | 
|             |  (cm)       | 
|-------------|-------------| 
|  Plàstica   |  3 - 5      | 
|    Tova     |  6 - 9      | 
|   Fluida    | 10 - 15     | 
----------------------------- 

Toleràncies d'execució: 
     - Recobriment de les armadures ........................................................................................ Nul.la 
     - Posició de les armadures ............................................................................................ ± 10 mm 
     - Planor dels paraments vistos ................................................................................ ± 6 mm/2 m 
     - Planor dels paraments ocults .............................................................................. ± 25 mm/2 m 
     - Consistència: 
          - Plàstica ...................................................................................................................... ± 1 cm 
          - Tova .......................................................................................................................... ± 1 cm 
          - Fluida ........................................................................................................................ ± 2 cm 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 
 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS NORMA EHE): 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència estimada als 28 dies: 

--------------------------- 
| Formigó | Fest (N/mm2)  | 
|---------|---------------| 
|  HM-20  |  >= 0,9x20    | 
|  HA-25  |  >= 0,9x25    | 
--------------------------- 

Gruix màxim de la tongada: 
------------------------ 
|Consistència | Gruix  | 
|             | (cm)   | 
|-------------|--------| 
|    Seca     |<= 15   | 
|  Plàstica   |<= 25   | 
|    Tova     |<= 30   | 
------------------------ 

Assentament en el con d'Abrams: 
----------------------------- 
|Consistència |Assentament  | 
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|             |  (cm)       | 
|-------------|-------------| 
|  Plàstica   |  3 - 5      | 
|    Tova     |  6 - 9      | 
|   Fluida    | 10 - 15     | 
----------------------------- 

Toleràncies d'execució: 
     - Consistència: 
          - Plàstica ..................................................................................................................... ± 1 cm 
          - Tova .......................................................................................................................... ± 1 cm 
          - Fluida ........................................................................................................................ ± 2 cm 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 
RASES I POUS (SEGONS NORMA EH-91): 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos ...................................................................................... ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos .......................................................................................... ± 50 mm 
     - Horitzontalitat ............................................................................................................ ± 5 mm/m 
      .................................................................................................................................... <= 15 mm 
     - Aplomat ............................................................................................................................. ± 2% 
     - Nivells ......................................................................................................................... ± 20 mm 
     - Dimensions .................................................................................................................. - 40 mm 
      ...................................................................................................................................... + 80 mm 
RASES I POUS (SEGONS NORMA EHE): 
Toleràncies d'execució: 
     - Desviació en planta, del centre de gravetat ............................................. < 2% de la 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 
 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES (SEGONS NORMA EHE): 
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m ..................................................................................................................... ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m ............................................................................................................... ± 4H 

      ...................................................................................................................................... ± 50 mm 
     - H >= 30 m ...................................................................................................................... ± 5H/3 
      .................................................................................................................................... ± 150 mm 
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m ..................................................................................................................... ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m ............................................................................................................... ± 2H 
      ...................................................................................................................................... ± 24 mm 
     - H >= 30 m ...................................................................................................................... ± 4H/5 
      ...................................................................................................................................... ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces .......................................................................................................................... ± 24 mm 
     - Junts............................................................................................................................ ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals) ................................................... ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm ................................................................................................................ + 10 mm 
      ........................................................................................................................................ - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm ................................................................................................ + 12 mm 
      ...................................................................................................................................... - 10 mm 
     - 100 cm < D ................................................................................................................. + 24 mm 
      ...................................................................................................................................... - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos 
     i junts en formigó vist .............................................................................................. ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements ........................................................................................................ ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
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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. 
 
ARMADURES PER A RASES I POUS 
Els seus elements tenen com a components elements de: B0A1, D0B2. 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Muntatge i col.locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
          - Rases i pous 
          - Murs de contenció 
          - Recalçats 
          - Traves i pilarets 
          - Lloses de fonaments 
          - Riostres i basaments 
          - Pilons 
          - Enceps 
          - Pantalles 
          - Pilars 
          - Murs estructurals 
          - Bigues 
          - Llindes 
          - Cèrcols 
          - Sostres 
          - Lloses i bancades 
          - Membranes 
          - Estreps 
          - Armadures de reforç 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Tallat i doblegat de l'armadura 
          - Neteja de les armadures 
          - Neteja del fons de l'encofrat 
          - Col.locació dels separadors 
          - Muntatge i col.locació de l'armadura 
          - Subjecció dels elements que formen l'armadura 
          - Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS NORMA EH-91): 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà l'autorització de la D.F. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci amb totes les 
garanties i normes de bona pràctica. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Si es realitza l'empalmament a solapa per soldadura, s'han de soldar les dues bandes de la 
generatriu en una llargària no inferior a cinc vegades el diàmetre nominal de la barra més grossa. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 
soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 40 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 13.3 de la norma EH-91, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Distància lliure armadura - parament ........................................................................... >= D màxim 
  .................................................................................................................. >= 0,80 granulat màxim 
     - Estructures en Ambient I .......................................................................................... >= 20 mm 
     - Estructures en Ambient II ......................................................................................... >= 30 mm 
     - Estructures en Ambient III ........................................................................................ >= 40 mm 

  (Ambients I, II i III definits segons l'article 13.3 de la norma EH-91) 
Distància lliure barra doblegada - parament ......................................................................... >= 2 D 
Valors de L en posició d'adherència bona: 
     - L = M x D x D ................................................................................................. >= Fyk x D / 200 
      ..................................................................................................................................... >= 15 cm 

  (Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 
Valors de L en posició d'adherència deficient: 
     - L = 1,4 x M x D x D ........................................................................................ >= Fyk x D / 140 

  (Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 
Valors de M: 

------------------------------------------ 
| Formigó | AEH 400 | AEH 500 | AEH 600  | 
|---------|---------|---------|----------| 
|  H-150  |   18    |   ---   |   ---    | 
|  H-175  |   16    |   21    |   ---    | 
|  H-200  |   14    |   19    |   23     | 
|  H-225  |   13    |   17    |   21     | 
|  H-250  |   12    |   15    |   19     | 
|  H-300  |   10    |   13    |   17     | 
|  H-350  |    9    |   12    |   16     | 
|  H-400  |    8    |   11    |   15     | 
|  H-500  |    7    |   10    |   14     | 
------------------------------------------ 

 
 
Valors d'a: 

------------------------------------------------------------ 
|Distància     | Percentatge de barres    | Per a barres   | 
|entre els dos | cavalcades que treballen | que treballen  | 
|empalmaments  | a tracció en relació a   | a compressió:  | 
|més pròxims:  | la secció total d'acer:  |                | 
|--------------|--------------------------|----------------| 
|              |  20   25   33   50  >50  |                | 
|--------------|--------------------------|----------------| 
|   <= 10 D    | 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  |      1,0       | 
|    > 10 D    | 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  |      1,0       | 
------------------------------------------------------------ 

Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge ..................................................................... Nul.la (mínima l'establerta) 
     - Llargària de la solapa ..................................................................... Nul.la (mínima l'establerta) 
     - Distància lliure armadura - parament ............................................. Nul.la (mínima l'establerta) 
     - Posició de les armadures ................................................................ ± 10 mm (no acumulatius) 



Projecte de Re-Ubicació d’horts urbans a Badia del Vallès 

 
 

Plec de Prescripcions Tècniques 
57 

 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS NORMA EHE): 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en  els casos previstos en la D.T. i autoritzats per 
la D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 
soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma 
Distància lliure armadura - parament ........................................................................... >= D màxim 
  .................................................................................................................. >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny ................................................... >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament ......................................................................... >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 
          - Lb=MxDxD ................................................................................................... >= Fyk x D / 20 
           ................................................................................................................................ >= 15 cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
          - Lb=1,4xMxDxD ............................................................................................ >= Fyk x D / 14 
     (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 

-------------------------------- 
| Formigó | B 400 S | B 500 S  | 
|---------|---------|----------| 
|  H-25   |   12    |   15     | 
|  H-30   |   10    |   13     | 
|  H-35   |    9    |   12     | 
|  H-40   |    8    |   11     | 
|  H-45   |    7    |   10     | 
|  H-50   |    7    |   10     | 
-------------------------------- 

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 
      ....................................................................................................................................... >= 10 D 
      ...................................................................................................................................... >= 15cm 
     - Barres traccionades .................................................................................................. >= 1/3xLb 
     - Barres comprimides .................................................................................................. >= 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 

----------------------------------------------------- 
|     Tipus d'ancoratge     | Tracció | Compressió  | 
|---------------------------|---------|-------------| 
|     Prolongació recta     |    1    |      1      | 
|  Patilla, ganxo, ganxo U  |  0,7(*) |      1      | 
| Barra transversal soldada |   0,7   |     0,7     | 
----------------------------------------------------- 

 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 
Llargaria de solapament ......................................................................................... Ls >= axLb neta 
Valors d'a: 

------------------------------------------------------------ 
|Distància     | Percentatge de barres    | Per a barres   | 
|entre els dos | cavalcades que treballen | que treballen  | 
|empalmaments  | a tracció en relació a   | a compressió:  | 
|més pròxims:  | la secció total d'acer:  |                | 
|--------------|--------------------------|----------------| 
|              |  20   25   33   50  >50  |                | 
|--------------|--------------------------|----------------| 
|   <= 10 D    | 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  |      1,0       | 
|    > 10 D    | 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  |      1,0       | 
------------------------------------------------------------ 

Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge i solapa ............................................. -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
      .................................................................................................................... + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
BARRES CORRUGADES (SEGONS EH-91): 
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 41.3 de l'EH-91. 
L'empalmament per soldadura a solapa amb cordons longitudinals no s'ha de fer per a armadures 
de diàmetre superior a 25 mm. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals .................................................... >= D màxim 
  .................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 
  ....................................................................................................................................... >= 20 mm 
Distància entre els centres de les barres 
empalmades, segons la direcció de l'armadura .................................... >= longitud d'ancoratge (L) 
Distància entre barres empalmades per solapa ................................................................... <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa .............................................. <= 4 D 
  .................................................................................................................................... >= D màxim 
  ....................................................................................................................................... >= 20 mm 
  .................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 
Secció de l'armadura transversal (At): 
     - Bl <= 50% .......................................................................................................... At >= Dmàx / 3 
     - Bl > 50% ...................................................................................................... At >= 2 x Dmàx / 3 

  (Bl = % de barres solapades en la mateixa secció) 
  (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

Llargària d'ancoratge en prolongació recta ............................................................................... >= L 
Llargària d'ancoratge en pota normal .................................................................................. >= 0,7 L 
  .......................................................................................................................... >= 10 x D x 15 cm 
(Pota normal definida segons l'article 40.3 de la norma EH-91; L, D en cm) 
Llargària de la solapa ............................................................................................................. >= a L 
BARRES CORRUGADES (SEGONS EHE): 
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
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Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals .................................................... >= D màxim 
  .................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 
  ........................................................................................................................................ >= 20 mm 
Distàcia entre centres de barres empalmades, 
segons direcció de l'armadura ................................................. >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa ................................................................... <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa .............................................. <= 4 D 
  .................................................................................................................................... >= D màxim 
  ........................................................................................................................................ >= 20 mm 
  .................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 
Secció de l'armadura transversal (At): .......................................................................... At >= Dmàx 
     (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
MALLA ELECTROSOLDADA (SEGONS EH-91): 
Llargària de l'ancoratge: L x As / As real: 
     - Ha de complir, com a mínim ........................................................................................ >= 0,3 L 
      ....................................................................................................................................... >= 10 D 
      ..................................................................................................................................... >= 15 cm 
Llargària de la solapa longitudinal i transversal en malles acoblades: a x L x As / As real: 
     - Ha de complir, com a mínim ........................................................................................ >= 0,3 L 
      ....................................................................................................................................... >= 10 D 
      ..................................................................................................................................... >= 15 cm 
Llargària de la solapa longitudinal en malles superposades: 1,7 L: 
     - Ha de complir com a mínim ......................................................................................... >= 0,3 L 
      ....................................................................................................................................... >= 15 D 
      ..................................................................................................................................... >= 20 cm 
Llargària de la solapa transversal en malles superposades: 
     - D <= 6 mm ............................................................................... >= 150 mm (mínim una trama) 
     - 6 mm < D <= 8,5 mm ........................................................... >= 250 mm (mínim dues trames) 
     - 8,5 mm < D <= 12 mm ......................................................... >= 400 mm (mínim dues trames) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA (SEGONS EHE): 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
     - Ha de complir, com a mínim ........................................................................................ >= 15 D 
      ..................................................................................................................................... >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) > 10 D ..................................................................................... 1,7 Lb 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) <= 10 D ................................................................................... 2,4 Lb 
     - Ha de complir com a mínim ......................................................................................... >= 15 D 
      ..................................................................................................................................... >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS EH-91): 
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures cal que els operaris demostrin la seva aptitud d'acord amb les 
especificacions de la UNE 14-010 o la UNE_EN 287-1. 

CONDICIONS GENERALS (SEGONS EHE): 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
PANTALLES: 
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de 
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 
empalmaments. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999) 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de l'1 de juliol de 1999) 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
PILONS: 
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ." 
PANTALLES: 
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas." 
 
CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Execució dels junts 
- Curat del formigó 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix de la capa .......................................................................................................... - 10 mm 
      ..................................................................................................................................... + 30 mm 
     - Nivell ........................................................................................................................... ± 20 mm 
     - Planor .................................................................................................................. ± 20 mm/2 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col.locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999) 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de l'1 de juliol de 1999) 
 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999) 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de l'1 de juliol de 1999) 
* 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). 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 
 
 
4.18.-  BASES I SUBBASES GRANULOMÈTRIQUES 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Preparació de la superfície existent 
El material no s'estendra fins que s'hagi comprobat que la superfície sobre la que ha d'asseure's 
tingui la densitat i les rasants indicades en els Plànols, amb les toleràncies establertes en el 
present Plec. 
Si en aquesta superfície existeixen irregularitats, que excedeixin de les mencionades toleràncies, 
es corretgiran, d'acord amb el que es precribeixi en la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec. 
 
Preparació del material 
El procediment de preparació del material s'haurà de garantitzar el compliment de les condicions 
granulomètriques i de les qualitat exigides. Això exigirà normalment la dossificació en central. 
Però, quan el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars no senyali expressament, o el Director 
l'autoritzi podrà efectuar-se la mescla in situ. 
 
Extensió d'una tongada 
Un cop comprobada la superfície de la tongada, es procedirà a l'extensió d'aquesta. Els materials 
previament mesclats seran estesos, prenent les precaucions necessàries per a evitar la seva 
segregació o contaminació, en tongades d'espessor uniforme, el suficientment reduït per a que, 
amb els medis disponibles, s'obtingui en tot l'espesor el grau de compactació exigit. 
Després d'estendre la tongada es procedirà, si és precís, a la seva humectació. El contingut òptim 
d'humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que 
s'obtinguin en els assaigs realitzats. En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació 
s'efectuarà de forma que la humectació dels materials sigui uniforme. 
 
Compactació de la tongada 
Conseguida la humectació més convenient, es procedirà  a la compactació de la zahorra artificial, 
la qual es continuarà fins arribar a una densitat igual  a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, que, en tot cas, serà com a mínim, la que es senyalarà a continuació: 

El cent per cent (100%) en capes de base per a trànsit pessat i mig. 
El noranta-vuit per cent (98%) en capes de base per a trànsit lleuger. 
El noranta-cinc per cent (95%) en capes de subbase. 
L'assaig Proctor modificat es realitzarà segons la Norma NLT-108/72. 
Les zones que per la reduïda extensió, la seva pendent, o la seva proximitat a lesobres de 

fàbrica no permetran la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, es compactaran 
amv els medis adequats per a el cas, de forma que les densitats que arribin no siguin inferior a les 
obtingudes en la resta de la capa de zahorra artificial. 
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L'apissonat s'executarà longitudinalment, començant per els caires exterior, progresant fins el 
centre, i solapant-se en cada recorregut una amplada no inferior a un terç (1/3) de l'element 
compactador. L'acabat final s'executarà utiltzant corrons estàtics. 

S'extrauran mostres per a comprovar la granulometria; i, si aquesta no fos la correcta, 
s'afegiran nous materials o es mesclaran els estesos, fins que cumpleixi l'exigida. 

No s'estendrà cap tongada en tant no hagi estat realitzades la nivellació i comprovació del 
grau de compactació de la precedent. 
Quan la tot-ú artificial es compongui de materials de diferents característiques o procedències i 
s'hagi autoritzat la mescla in situ, s'extendrà cadascú d'ells en una capa d'espessor uniforme, de 
forma que el material més gruixut ocupi la capa inferior i el més fi la superior. L'espessor de 
cadascuna d'aquestes capes serà tal que, al mesclar-se totes, s'obtingui una granulometria que 
cumpleixi les condicions exigides. Aquestes capes es mesclaran amb nivelladors, rastres, grades 
de discs, mescladores rotatòries o altra maquinària aprofitada pel director, de forma que no es 
perturbi el material de les subjacents. La mescla es continuarà fins aconseguir un material 
uniforme, el qual es compactarà amb arrenjament a l'expossat anteriorment. 
 
4.19.- FABRICA DE MAÓ 
Definició 
Es defineixen com fàbriques de maó, aquelles construïdes amb maons lligats amb morter. 
 
Execució de les obres 
Els maons es col·locaran segons l'aparell previst en els Plànols, o en el seu defecte, segons 
indiqui la Direcció d'Obra. Abans de col·locar-los es mullaran perfectament amb aigua. Es 
col·locaran plans sobre la capa de morter i comprimint-los fins a aconseguir el gruix d'unió desitjat. 
Menys en el cas d'especificacions contràries, el gruix del morter ha de quedar reduït a cinc 
mil·límetres (5 mm). 
La pujada de la fàbrica es farà a nivell, evitant assentaments desiguals. Després d'una interrupció, 
al continuar-se el treball, es regarà abundantment la fàbrica, s'escombrarà i es substituirà tot el 
maó deteriorat, emprant morter nou. 
Les interrupcions en el treball es faran deixant la fàbrica lligada perquè, a la seva continuació, es 
pugui fer una bona unió amb la fàbrica interrompuda. 
Els paraments vistos tindran, pel que fa a l'acabat de juntes, el tractament que es fixi en el 
Projecte. En el seu defecte s'efectuarà d'acord amb allò que sobre el particular ordeni la Direcció 
d'Obra. 
Els paraments es faran tenint especial cura i amb les precaucions indispensables perquè 
qualsevol element es trobi en el pla, superfície i perfil prescrits. En les superfícies corbes les 
juntes seran normals als paraments. 
En la unió de la fàbrica de maó amb un altre tipus de fàbrica, com maçoneria, les filades de maó 
hauran d'encaixar perfectament amb les de maçoneria. 
 
Limitacions de l'execució 
No s'executaran fàbriques de maó quan la temperatura ambient sigui de sis graus centígrads 
(6°C) amb tendència a baixar. 
 
 
4.20.-  PLANTACIONS I REG 
 
Definició 
 
Es defineix  com a  plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en col·locar al 
terreny, prèviament  preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un 
altre lloc.   
 
Els treballs de  plantació consistiran en el subministrament de tota la instal·lació, mà d’obra, 
materials i equips  necessaris, així com en l’execució de totes les operacions relacionades amb la 
mateixa, quedant incloses dins d’aquestes les corresponents al manteniment de les plantacions 
durant un període de dos anys.   
 
 
Condicions Generals 
 

Procedència i selecció 
 
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i 
situats en zones on els factors ecològics siguin semblants als de la zona on s'efectuaran les 
plantacions.   
 
Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida, així també tindran 
les sàvies i mides que especifiquin les Prescripcions Tècniques Particulars.   
 
L'aspecte i forma de cada planta ha d'ésser el normal que correspon a cada espècie i que 
adquereixi en el viver d'on procedeix.   
 
Haurà de correspondre al capteny amb l'edat de les plantes, per la qual cosa es rebutjaran 
aquelles plantes que tinguin les dimensions i captenys exigits, però ho hagin aconseguit amb 
major nombre de sàvies del normal. En totes les plantes hi haurà un equilibri entre la part aèria i el 
seu sistema radical, presentat ostensiblament mostres d'haver estat repicat en el viver. 
 
S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes 
seran de l'agrat de la Direcció de l'Obra.    
 
Condicions fitosanitàries   
 
Es rebutjaran totes aquelles plantes que pateixin o presentin indicis d'haver sofert alguna malaltia 
criptogàmica o atac d'insectes, així com les que presentin ferides com a conseqüència de la 
manca de cura en la preparació, en el viver o en el transport.   
 
En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per altres en 
perfectes condicions fitosanitàries, anant a càrrec seu totes les despeses que aquestes 
reposicions produeixin.    
 
Època de plantacions   
 
Les plantacions es faran durant l'època de repòs vegetatiu. Les millors èpoques per a la plantació 
són la primavera i la tardor.   
 
En llocs de climes càlids, on el factor limitant sigui la sequera estival, es plantarà a la tardor, 
mentre que on el factor limitant sigui el fred es farà a la primavera.   
 
Aquesta regla presenta nombroses excepcions, entre les quals esmentarem:   

— Els esqueixos és convenient plantar-los al començar el seu desdenvolupament vegetatiu.  
 
—  La plantació de vegetació de vegetals conreats en contenidor es pot fer pràcticament 

durant qualsevol època de l'any.   
 
No es plantarà mai:   
 
— En èpoques de glaçades. Si durant el transport, les plantes s'han gelat caldrà deixar-les 

reposar fins que es desgelin. Mai es posaran en locals amb calefacció.    
— Quan les plantes presentin símptomes de dessecació. En aquest cas, les plantes es 

collocaran en un recipient amb aigua fins que els símptomes desapareguin.  
— En condicions de vent molt fort, ja que les plantes en aquestes condicions queden molt 

lessionades. Si no hi hagués més remei que plantar sota aquestes condicions, s'evitaran 
els regs fins que els forts vents desapareguin.   

— En condicions de pluja, segons les característiques edàfiques del sòl, la Direcció Tècnica 
podrà ordenar la suspensió dels treballs.   

Preparacio i transport   
 
En preparar les plantes en el viver per a ser transportades al lloc de plantació és fonamental no 
espatllar les arrels, ja que el trencament dels seus extrems suposa la desaparició dels meristems 
de creixement. A més, si això succeís es produirïa un desequilibri entre la part aèria i el sistema 
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radical, que caldrà restablir mitjançant una defoliació de les fulles interiors del tall, o bé, si es tracta 
d'arbres grans, una poda de les branques inferiors.   
 
La preparació per als transplantaments dels arbres s'ha de fer en un o dos anys, abans de la data 
de plantació i de la següent manera: Durant l'època de paralització del període vegetatiu, s'excava 
una rasa en forma de corona circular al voltant de l'arbre, amb la finalitat de seccionar totes les 
arrels secundàries que s'estiguin més enllà del diàmetre de l'esmentada corona i formar un capoll 
cobert amb guix armat amb filferros. La fondària de la rasa serà igual o lleugerament inferior a 
l'arrel principal i el seu diàmetre dependrà del tamany de l'arbre.   
 
El transport haurà d'efectuar-se el més ràpidament possible i prenent les precaucions necessàries 
per tal de no deteriorar cap de les parts de les plantes.   
 
Les plantes d'arrel nua, es transportaran embolicant les seves arrels amb molsa, palla, etc. i 
damunt seu, matèries plàstiques si les condicions atmosfèriques io de transport són molt 
desfavorables es protegiran també les parts aèries. 
 
El nombre de plantes transportades des del viver dins a la plantació serà el que diàriament pot 
plantar-se, si per alguna causa és superior es dipositarà en una rasa, cobrint no solament el 
sistema radical sinó també part de les copes, si el terreny no estigués suficientment humit es 
regarà per a mantenir les condicions adequades.  
 
Per a fer el transport de les plantes amb test es disposaran de manera que els envasos quedin 
fixes i suficientment separats per a que les plantes no pateixin cap dany o trencament en les 
seves parts aèries.  
   
Execució   
 
Replanteig   
 
Després de finalitzar la preparació del terreny i la hidrosembra es procedirà al replanteig segons 
els plànols del projecte.   
 
Obertura de sots   
 
Consisteix en l'excavació i el mullat del terreny per mitjà  de l'excavació del terreny natural de 
forats de forma més o menys prismàtica on la planta hi pugui cabre sobradament.   
 
El treball d'obertura de sots ha de realitzar-se amb el sòl humit, i amb una antelació suficients al 
moment de plantació que permeti la bona meteorització d'aquest.   
 
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i s'ajustaran a l'especificat a 
continuació:  Arbres de repoblació (dues sabes): 0,4 x 0,4 x 0,4 m Arbres de repoblació (dos 
metres): 0,8 x 0,8 x 0,8 m  Les roques i altres obstacles del subsòl hauran de retirar-se quan sigui 
necessari. El Director Facultatiu podrà escollir el lloc de la seva ubicació.   
 
Presentació de la planta   
 
Consisteix en l'operació de dipositar la planta dins del forat per al seu posterior reompliment.  
Abans de presentar la planta s'abocarà la quantitat de terra precisa per a que, una vegada tapat el 
forat de terra arribi fins a dos o tres centímetres per sobre del coll de l'arrel. Sobre aquest 
particular se seguiran les instruccions de la Direcció Tècnica i es tindrà en compte i l'assentament 
de la terra que pot estimar-se aproximadament en un 15%. En el cas de que s'hi hagi d'incorporar 
 adob orgànic, es farà ara. L'adob s'incorporarà a la zona pròxima a les arrels però sense que 
estigui en contacte amb elles.   
 
En l'orientació de les plantes, es tindran en compte els següents criteris:   
 
1. Els exemplars de grans dimensions es collocaran en la mateixa posició que tenien en origen.   
 

2. En les plantacions aïllades, la part menys frondosa s'orientarà cap al sudoest per afavorir el 
creixement del ramatge al rebre la màxima lluminositat.   
 
3. L'arbre ha de presentar la menor secció en la direcció dels vents dominants. En el cas de vents 
molt forts, els arbres es desviaran perpendicularment en el sentit contrari a la direcció dels vents.  
 
Se seguirà la bona pràctica jardinera, tenint especial cura de:   
 

— Que en omplir els sots no quedin bosses d'aire entre les arrels i la terra per evitar 
podridures.   

— Centrar els arbres i arbusts i, alhora, fer que quedin rectes i orientats adequadament, 
tenint en compte l'alçada de la cota final per tal que el coll de l'arbre o arbust pugui estar 
com més a prop de la superfície millor.   

— Trencar el contenidor amb compte de no fer malbé les arrels.   
 
Durant el moment de la plantació, es prendran precaucions per evitar cops, trencaments o altres 
danys físics a les arrels, troncs o branques de les plantes.    
 
Reompliment dels sots   
 
El reompliment es farà amb el mateix material de l'excavació si acompleix les condicions 
necessàries. En el cas de que no acompleixi l'especificat en aquest apartat, s'omplirà amb terra 
vegetal tractada en acopi.    
 
Aportació de nutrents   
 
Arbusts i arbres de repoblació de 2 sabes:   
 
5 grams de nitrogen  
5 grams de fòsfor  
5 grams de potassi   
 
Tos en forma d'adob mineral complexe.   
 
Arbres en escossells:   
 
25 l de compost  
200gr d´adob tipus OSMOCOTE   
 
Arbres de majors dimensions:   
 
15 grams de nitrogen  
15 grams de fòsfor  
15 grams de potassi   
 
Tots en forma d'adob mineral complex.    
 
Formació escossell   
 
Una vegada reomplert el sot, es formarà un escosell per tal d'aprofitar al màxim l'aigua de les 
pluges.    
 
Col·locació de tutor   
 
Per les plantes d'enjardinament i bermes, es col·locarà un tutor ancorat per sota de la zona 
excavada i sobresortint una tercera part de l'alçada de la planta.   
 
També es col·locarà un tutor en qualsevol planta que per les condicions meteorològiques diverses 
(fortes precipitacions, vents, etc. ...) no presentin un port dret i sempre i quan la Direcció Tècnica o 
Facultativa ho cregui necessari.    
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Reg de plantació 
 
El reg de plantació s'efectuarà immediatament després de la plantació i consistirà en l'aportació 
del cabal suficient per tal que tot el clot quedi empapat i el substrat de plantació resti suficientment 
assentat (35 litres per arbust i per arbres de 2 sabes, i 50 litres per arbres més grans). 
 
Amidament i abonament   
 
La plantació arbòria i arbustiva es mesurarà i abonarà aplicant el nombre de plantes de cada 
espècie realment plantades en l'obra, i que es trobin en condicions satisfactòries.   
 
En la plantació es consideren inclosos:   
 
a) Subministrament dels materials a peu d'obra.   
b) Obertura dels forats amb les característiques i dimensions marcades al Projecte.   
c) Reompliment dels forats amb els materials i forma marcada al Projecte.   
d) Plantació i incorporació dels materials fixats al Projecte i tots aquells necessaris per a la 
correcta execució de la unitat.   
e) La utilització d'adobs, additius, tutors i altres materials que siguin utilitzats amb l'autorització de 
la Direcció Tècnica seran a compte del Contractista.   
f) Primer reg  L'abonament es realitzarà multiplicant les unitats realitzades pels preus unitaris dels 
Quadres corresponents a cada espècie, varietat i mida.   
 
En el preu de cada espècie queda inclòs el seu manteniment durant el període de garantia de les 
obres.  
 
XARXA DE REG   
 
El contractista presentarà abans de realitzar els treballs un projecte complert i específic on quedin 
reflectit tots els circuits tant hidràulics com elèctrics així com les especificacions de tots els 
materials que hauran de tenir un certificat de garantia i estar degudament homologats.  
 
Aquest projecte haurà de ser aprovat per la Direcció d’obra.   
 
Es composarà dels següents elements:   
 
Connexió a la xarxa general d’aigua   
 
S'amidarà i abonarà per unitats d’escomesa a companyia per al cabal que s’especifiqui i per 
unitats d’arqueta per a comptadors.   
 
El preu de l’escomesa inclou tots els tràmits amb la companyia per la sol·licitud així com els 
necessaris amb l’entitat encarregada del posterior manteniment. El preu de l’arqueta inclou les 
connexions i accessoris requerits per la companyia, el marc i la tapa d’acer galvanitzat i amb els 
corresponents reforços per soportar el trànsit i tot el necessari perquè la unitat quedi totalment 
acabada.  
 
En aquest cas es connectarà a un pou de nova captació per tant no serà d’aplicació. 
 
Programador elèctric   
 
S’amidarà i abonarà per unitats de programador elèctric del número d’estacions que s’especifiqui, 
ampliable, que s’instal·larà si és el cas dins d’un armari adossat al d’enllumenat des del qual es 
connectarà per l’alimentació corresponent. Dins del preu de l’armari s’inclou la col·locació i la 
fonamentació d’aquest i dins del preu del programador s’inclou la connexió a l’armari d’enllumenat 
i les proteccions necessàries.    
 
Tub de polietilé   
 
Serà  tub de polietilé de densitat baixa alimentària, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53-
131-90, connectat a pressió i del diàmetre especificat. S'amidarà i abonarà per metres lineals de 

canonada segons el diàmetre. El preu inclou la canonada de PE, la instal·lació a la rasa, les 
connexions, colzes, brides i tota classe d'accessoris.    
 
Canalització   
 
Inclou les següents unitats:   
 

— Canalització per a reg sota parterres. El preu inclou l'excavació de la rasa, la instal·lació 
de la canonada i quants accessoris siguin necessaris, reblert dels 20 primers centímetre 
amb sauló o sorra fina, col·locació de la banda de senyalització, reblert final amb material 
procedent de l'excavació, compactació al 95% del próctor modificat i quants mitjans i 
feines siguin necessaris per a la correcta canalització.  

 
— Canalització per a reg sota paviments. El preu inclou l'excavació de la rasa, la col·locació 

de tres tubs de PVC de doble diàmetre que les canonades de PE que contindran, la 
instal·lació dins dels tubs de PVC de la canonada i quants accessoris siguin necessaris, 
reblert dels 20 primers centímetre amb sauló o sorra fina, col·locació de la banda de 
senyalització, reblert final amb material procedent de l'excavació, compactació al 95% del 
próctor modificat i quants mitjans i feines siguin necessaris per a la correcta canalització.  

 
— Canalització per a reg sota calçada. El preu inclou l'excavació de la rasa, instal·lació de 

tres tubs de PEAD de 125 mm de diàmetre, la instal·lació dins dels tubs de la canonada 
de PE i quants accessoris siguin necessaris, formigonat, reblert final amb material 
procedent de l'excavació, compactació al 95% del próctor modificat i quants mitjans i 
feines siguin necessaris per a la correcta canalització.   

 
— Tub de PVC corrugat de 80 mm de diàmetre instal·lat a la rasa pel cable de reg. 

S’amidarà i abonarà per metres lineals. 
 
 
 
 
4.21.-  PROTECCIONS 
 
BARRERES DE SEGURETAT DE DOBLE ONA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a 
barreres de seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig per al repartiment dels trams 
     - Col·locació i fixació dels trams 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer 
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la D.T., o 
les aprovades per la D.F. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que 
protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
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Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra 
d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Peces especials per a barreres de seguretat. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Extrem ancorat de barrera flexible 
     - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles 
     - Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 
 
EXTREM ANCORAT DE BARRERA FLEXIBLE: 
Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord 
amb les especificacions de la D.T. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al que 
protegeixen. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
 
PEÇA REFLECTORA: 
Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la 
blanca a la seva esquerra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
4.22.-  INSTAL.LACIONS ACCESÒRIES 
 
El Contractista haurà d'efectuar totes les instal.lacions accesòries necessàries per a la realització 
de les obres sempre i quan hagin estat aprovades amb anterioritat pel Director d'Obra. 
Un cop finalitzats els treballs, les instal.lacions accessòries hauran d'ésser retirades pel 
Contractista en un termini que ell mateix determini. 
 
 
 
4.23.- SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 
SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
- Plaques amb senyals d'informació 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
- Caixetins de ruta 
- Rètols 

S'han considerat els llocs de col.locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat .......................................................................................................................... ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada ....................................................................................................... >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 
RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de ser d'acer galvanitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada 
per la D.F. 
 
RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
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* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical." 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
- Plaques amb senyals d'informació 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
- Caixetins de ruta 
- Rètols 

S'han considerat els llocs de col.locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat ...........................................................................................................................± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada ....................................................................................................... >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 
RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de ser d'acer galvanitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada 
per la D.F. 
 
RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical." 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
     - Plaques amb senyals d'informació 
     - Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
     - Caixetins de ruta 
     - Rètols 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
     - Vials públics 
     - Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Fixació del senyal al suport 
     - Comprovació de la visibilitat del senyal 
     - Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat:  ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 
RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 
135-312 i UNE 135-314. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada 
per la D.F. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
RÈTOLS 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
- Plaques amb senyals d'informació 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
- Caixetins de ruta 
- Rètols 

S'han considerat els llocs de col.locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat ...........................................................................................................................± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada ....................................................................................................... >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 
RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de ser d'acer galvanitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada 
per la D.F. 
 
RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical." 
 
ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL-SUPORTS 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col.locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Col.locat clavat a terra 
- Col.locat formigonat a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locat clavat: 

          - Replanteig 
          - Clavat del suport 

Col.locat formigonat: 
          - Replanteig 
          - Preparació del forat o encofrat del dau 
          - Col.locació del suport i apuntalament 
          - Formigonat del dau 
          - Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig 
aprovades per la D.F. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui 
estigui a una alçada mínima d'un metro respecte a la rasant del paviment. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li 
correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de 
gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ...................................................................................................................... ± 5 cm 
     - Alçària ............................................................................................................................ + 5 cm 
      .......................................................................................................................................... - 0 cm 
     - Verticalitat .......................................................................................................................... ± 1° 
COL.LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies ...................................... >= 0,9 x 125 kp/cm2 
Fondària d'ancoratge .......................................................................................................... > 40 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 
 
COL.LOCAT CLAVAT: 
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La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a 
clavar. 
COL.LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col.locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
4.24.- SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
MARQUES SUPERFICIALS 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura ........................................................................................................ 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ...................................................................................................................... ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes .................................................................................- 0% 
  .............................................................................................................................................. + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre ................................................................................ 480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) .............................................................. 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ......................................................................... >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
          - 30 dies .................................................................................................... >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies .................................................................................................. >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies .................................................................................................. >= 100 mcd/lx m2 

     - Color groc..................................................................................................... >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós ....................................................................................... >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó ...................................................................................... >= 0,40 
     - Color groc...................................................................................................................... >= 0,20 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 
les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de 
fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, i la D.F. l'ha d'aprovar. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al 
terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales." 
ORDEN CIRCULAR 325/97 T Sobre señalización, balizamiento y defensa de las Carreteras en lo 
referente a sus materiales constituyentes. 
* UNE 135-200-94 1 "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: marcas 
viales. Características y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos esenciales." 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
4.25.- MOBILIARI URBÀ 
 
Materials i dimensions   

 
El mobiliari urbà del present Projecte es composa de:  
 

— 7 bancs tipus Neobarcino de Benito Dúctil o model similar 
— 5 papereres model PA642 de Benito Dúctil o model similar 
— 4 taules de picnic model VRM200 o similar 
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— 1 xarxa tridimensional de 4m model pirámide 
— 100 rètols de fusta per numeració parcel·les 

 
 
Execució    
 
Es fixaran al seu lloc d’ubicació mitjançant uns daus de fonamentació i uns perns d’unió, o amb 
altres elements  segons plànols o segons ho indiqui la D.F.   
 
Amidament i abonament   
 
S’amidaran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou i sense que la relació sigui 
limitativa, el material, el transport a peu d’obra i la fixació al punt d’ubicació i qualsevol altre cosa 
que indiqui la partida.    
 
 
4.26.-  SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
Els cartells de senyalització de les obres s'ajustaran en el que es refereix a la seva mida, colors, 
tipus de pintura i mida de lletra, etc., a les instruccions que la Direcció d'Obra dicti per a aquest 
tipus de senyal. 
 
 
4.27.-  PROVES I ASSAIGS 
Abans de l'inici de les obres, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra una campanya de 
proves i assaigs de les diferents unitats d'obra i materials per a la seva aprovació. Així mateix el 
Contractista proposarà tres laboratoris homologats per a la realització de l'esmentada campanya, 
dels quals la Direcció d'Obra designarà el que jutgi més oportú. La Direcció d'Obra podrà no 
obstant, designar un laboratori homologat si desestima els proposats. 
 
4.28.-  MAQUINÀRIA I EQUIPS 
El Contractista haurà de mantenir en condicions òptimes de funcionament la maquinària i els 
equips especificats en la documentació tècnica presentada per a l'execució, respectant els dies de 
posta a disposició per l'execució de cadascuna de les unitats d'obra. El Contractista podrà  
proposar a la Direcció d'Obra la substitució dels equips i maquinària per altres que s'adaptin millor 
a les necessitats aparegudes en els transcurs de la mateixa. Així mateix la Direcció d'Obra podrà 
ordenar l'ús de la maquinària no prevista o la substitució d'aquella que resulti inadequada per a 
l'òptima realització de l'obra. 
 
4.29.-  SEGURETAT I SALUT 
El Contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació una Pla de Seguretat i 
Salut en el que es contemplin les mesures que s'adoptaran en cada tall o unitat d'obra, circulació 
de vehicles i moviments de terres. 
El Contractista estarà obligat a complir les Ordenances Vigents i altres disposicions  i documents 
legals sobre aquestes matèries. La Direcció d'Obra podrà en el transcurs de l'Obra emetre les 
ordres que consideri necessàries, sense que per això el Contractista quedi eximit de les seves 
obligacions. 
 
4.30-  OBRES NO INCLOSES EN EL PRESENT PLEC 
A l'execució de les obres per a les quals no existeixen prescripcions consignades explícitament en 
el Plec, el Contractista s'atendrà al que resulti dels plànols i pressupostos, al que ordeni el Director 
d'Obra i a les pràctiques usuals en una bona construcció. 
 
 
 


