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Correig i Massó
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NIF: 39886442A
Adreça: Plaça Llibertat, 1-3 entresol 1a
43201 Reus
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Joan Figueras, enginyer en geomàtica i
topografia, amb número de col·legiat 3096 del
COIGT

Estudi geotècnic:

-

Estudi bàsic de seguretat i
salut:

Rosa Gomis Novell, arquitecta, amb número de
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Tarragona

Estudi de gestió de residus de la
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Rosa Gomis Novell, arquitecta, amb número de
col·legiada 30302 del COAC-Demarcació de
Tarragona

Control de qualitat:

Rosa Gomis Novell, arquitecta, amb número de
col·legiada 30302 del COAC-Demarcació de
Tarragona
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Memòria descriptiva
Informació prèvia: Antecendents i condicionants de partida
L’àmbit d’actuació objecte del present treball és la plaça Antoni Correig i Massó, que va ser construïda l’any
1994, situada a l’eixample sud-oest del municipi de Reus, entre l’Avinguda dels Països Catalans, el carrer
Antoni Correig i Massó, el carrer de la Mare Molas i el carrer de l’Alcalde Joan Bertran.
El projecte sorgeix fruit dels Pressupostos Participatius del 2019 en què els mateixos veïns de la Plaça
sol·liciten la remodelació de l’àrea de jocs per infants que es substituiran amb la finalitat de revaloritzar i
consolidar l’espai públic que utilitzen els veïns, per a transformar-lo en un espai accessible i inclusiu per a
persones amb diversitat funcional. Actualment el paviment existent és de terra i aquest fet genera problemes,
per una banda, per la poca protecció que proporciona enfront les caigudes dels jocs infantils i, per l’altra, per
l’efecte que provoca el fort vent de la zona que se l’emporta.
D’acord amb el Text Refós del Pla General Municipal d’Ordenació Urbana de Reus (PGOU) aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 28 de gener de 2005, la zona en la qual s’ha d’intervenir està
classificada de sòl urbà, qualificada de zona de Parcs i Jardins urbans.

Segons l’aixecament topogràfic realitzat la zona d’intervenció que correspon a la part de la plaça on s’actua,
té una superfície de 577,52 m2, amb una longitud de front de façana al Antoni Correig i Massó de 42,41
metres lineals i orientació SE, mentre que la longitud de front de façana que dóna dins la mateixa plaça és de
30,69 metres lineals, orientada a NO. Segons dades cadastrals tota la plaça té una superfície de 3.816,00
m2 i número de referència cadastral 0673307CF4507D0001SD.
Tant la zona d’intervenció com tota la plaça presenten una lleugera pendent descendent en el sentit Nord-Est
Sud-Oest. Per tant, la topografia de la zona de jocs infantils té una pendent que presenta una diferència de
cota entre el punt més alt situat més al Nord-Est i el més baix situat més al Sud-Oest de 50 cms mesurats
amb una distància lineal de vora 38 metres que mesura la diagonal que travessa la zona.
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Així doncs, el present projecte executiu defineix i valora les obres necessàries per dur a terme l’adequació
d’una part de la plaça, concretament la zona en la qual hi ha actualment els jocs infantils i que és de terra,
sense pavimentació, i també el pas de formigó que creua la plaça amb un traçat en diagonal que es troba
desnivellat i en mal estat. Les obres s’efectuaran a la via pública, prenent les mesures de seguretat
corresponents en obres d’aquesta tipologia, si bé, posant accent en les proteccions i senyalitzacions davant
de tercers. No es preveuen afectacions als passos de vianants ni de vehicles, encara que si que s’afectarà
l’ús normal de l’espai de jocs.

Pel que fa a les seves prestacions les obres compliran amb els requisits bàsics de qualitat establerts per la
Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE RD 314/2006).
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li
sigui d’aplicació.
Per a la realització del present projecte s'ha partit de la presa de dades i de la inspecció visual de la zona.
Actualment la plaça es troba sense pavimentació, tan sols amb un acabat de terra, tal i com es pot veure a
les imatges adjuntes. Les úniques zones que disposen de paviment de formigó són els camins que travessen
la plaça en diagonal, que es troben en bastant mal estat, ja que per l’escorrentia de l’aigua s’han desnivellat i
suposen perill pels vianants per què és fàcil ensopegar-hi.
Pel que fa al mobiliari de la plaça, dins la zona d’intervenció, hi trobem 5 bancs de fusta, si bé, en tota la
plaça n’hi ha un total de 23. Aquests bancs precisen d’una restauració ja que els ha faltat manteniment i la
fusta ha envellit, tanmateix, a la zona d’intervenció s’hi instal·laran 6 bancs nous. Per altra banda, també hi
ha una font que es mantindrà i quatre peces de jocs infantils que es substituiran per peces noves d’acer
galvanitzat, una de més gran conformada per una estructura de joc distribuida al voltant d’una torre vertical
amb tres mòduls d’activitats per una edat superior a 6 anys, un gronxador amb dues cistelles i dues molles.
Es separen les dues zones de jocs per edats diferenciades així com ambé es separen de la zona de sorral.
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Sobre la recollida d’aigües pluvials de la plaça actualment es limita als embornals situats al llarg del voral del
carrer Antoni Correig i Massó que engullen l’aigua que discorre pel carrer i que prové de l’interior de la plaça,
si bé, majoritàriament la terra filtra l’aigua abans que els embornals la recullin.
L’enllumenat públic és preexistent i no hi ha afectació al mateix amb la intervenció, altrament tampoc es
modifica cap altra instal·lació a banda de la que afecta la connexió dels pous de drenatge de les zones de joc
fins a l’embornat existent. Així doncs, per la pròpia naturalesa de l’actuació no es preveu l’afectació de
serveis.
Pel què fa a les distàncies de protecció de les zones infantils fins els espais de trànsit rodat, cal garantir una
distància mínima de 15 m. Per aquest motiu s’ha optat per tancar el recinte de parc infantil en part del seu
perímetre amb un tancament arbustiu. D’aquesta manera l’entrada al recinte quedarà a més de 15 m del
trànsit rodat, és a dir, totalment protegit.
Resum de les caracterísitques geotècniques bàsiques
A l’hora d’avaluar les característiques del terreny existent a la Plaça Antoni Correig i Massó s’han tingut en
compte les indicacions dels “Criteris de disseny estructural de paviments urbans a nuclis antics i sectors de
nova urbanització” elaborats per l’Incasòl.
En aquests criteris s’estableix que quan es tracti d’actuar sobre un nucli consolidat on es substitueixen els
paviments de vials existents per d’altres de nous no serà necessari realitzar l’assaig d’identificació del sòl.
Per tal de realitzar el càlcul del ferm s’adoptarà, com a base del terreny natural, el tipus d’esplanada E1 (el
material existent són sòls adequats).

Descripció del projecte
Es tracta del projecte de remodelació de la zona de jocs infantils de part de la plaça Antoni Correig i Massó
que és un espai de trànsit restringit i de caire principalment residencial que funciona com a lloc de reunió
habitual dels veïns més pròxims. Així doncs, s’ha escollit intervenir en aquesta plaça, per tal de retornar-li la
centralitat que mereix i que pugui acollir de manera adequada una part de la vida social del municipi i
convertir-se en un espai més per estar dels veïns de la zona.
La plaça té actualment un paviment de terra i pedres amb continus desnivells i dos passos de formigó per
sobre la terra que provoquen ensopegades. La zona amb el parc infantil no té un paviment diferenciat de la
resta de la plaça. L’estructura del parc infantil presenta un desgast molt evident degut al pas dels anys i l’ús a
diari de molts nens. A més, el parc infantil actual no té elements per a la diversitat d’edats i no és inclusiu.
Aquesta intervenció ressalta la importància de prioritzar l’adequació de llocs consolidats per davant de la
creació de nous espais per tal que no caiguin en desús degut al deteriorament.
Per donar resposta a aquests requeriments s’ha buscat un tipus d’urbanització que segueixi els criteris
estètics dels habitatges que delimiten la plaça i que en respecti la configuració simètrica i estructurada.
El nou paviment de la zona de pas serà de formigó desactivat o altrament dit, amb àrid vist, que ofereix la
possibiliat de realitzar un paviment en harmonia amb l’entorn i respectant el medi ambient. Aquesta tipologia
de paviment consisteix en una tècnica constructiva que mitjançant l’aplicació d’un agent químic, el
desactivant, s’aconsegueix retardar l’enduriment de la capa més superficial del formigó, mentre que la resta
de la massa continua amb el seu procés normal de fraguat i enduriment. Un cap transcorregudes un nombre
variable d’hores, en funció de la temperatura ambient, s’elimina el morter no franguat mitjançant l’aplicació
d’aigua a pressió, amb la qual cosa s’aconsegueix exposar als àrids del formigó i deixar-ne una part d’ells al
descobert. Aquest àrid ofereix una àmplia varietat de textures, aconseguint un acabat molt atractiu ja que és
rugós, antilliscant i enormement resistent al desgast i l’acció dels agents atmosfèrics. És idòni per passejos,
parcs i zones d’esbarjo.
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A la part central de l’àrea d’intervenció es crearan tres zones de jocs infantil/juvenils, dues amb un paviment
de cautxú continu amb tres tonalitats i l’altre amb sorra. És important destacar que la zona de la plaça amb
arbrat preexistent no es modificarà, això permetrà que l’espai sigui igualment agradable, sobretot durant els
mesos d’estiu.
Amb aquesta actuació es pretén assolir els nivells òptims de satisfacció en les demandes dels usuaris, de
manera que s’obtingui una àrea de jocs que pugui ser utilitzada pels nens complint les normatives UNE-EN
1176 i UNE-EN 1177 i que tingui suficients jocs per satisfer la demanda actual. Un dels aspectes més
importants de la remodelació d’aquesta àrea de jocs, és la possibilitat d’ampliar la franja d’edat dels usuaris.
D’altra banda, alhora d’escollir els elements que formen part, s’ha tingut en compte que aquests ofereixin un
ampli ventall d’oportunitats de jocs per als usuaris. L’actuació inclou la construcció de tres àrees de jocs
infantils, recomanades per a diferents edats, i les tasques que es portaran a terme són les següents: retirada
de 4 jocs existents que es transportaran fins els magatzems de la brigada municipal. S’instal·laran 3
elements de jocs nous i s’adequaran els paviments de seguretat d’aquestes àrees. També es construirà una
jarinera a mode de protecció semiperimetral de l’àrea.
Les obres que s’executaran són les que es relacionen a continuació:
1. Demolicions i moviment de terres
2. Obra civil
3. Retirada de jocs infantils
4. Instal·lació jocs infantils nous
5. Instal·lació paviment de seguretat i a les zones de pas
6. Construcció de jardinera perimetral a mode de protecció perimetral de l’àrea
És per això que la proposta és la següent:
Es proposen tres zones de joc, la ZONA DE JOCS 01, la ZONA DE JOCS 02 i la ZONA DE JOCS 03, les
quals es plantegen separades entre elles i per diferents franges d’edat. En dues de les zones s’hi instal·larien
jocs construïts amb acer galvanitzat, que és un tractament electro químic que es pot aplicar a diferents
metalls per dotar-lo d’alta resistència contra l’oxidació. Es realitzarà mitjançant immersió de les peces en una
banyera de Zinc a 450ºC. El recobriment de zinc s’adherirà químicament a la base de l’acer per una reacció
química metal·lúrgica formant una capa d’aliatge més dura que l’acer que impedeix que les parts estructurals
es debilitin per causes ambientals com són la humitat, la corrosió o les atmosferes contaminants. Alhora, per
donar-li una protecció addicional i un millor aspecte visual s’aplicarà un acabat amb pintura de polièster
polimeritzada al forn a 200º. Mentre que a l’altra zona no hi haurà jocs ja que es destinarà a zona de sorral
per als més menuts.
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ZONA DE JOCS 1. Instal·lar una zona per jocs amb paviment continu de cautxú com a mesura de seguretat
davant caigudes. Aquesta solució afectarà la zona de joc de major dimensió que té una longitud de 10,30 m x
13,80 m lineals aproximadament, això és 142,10 m2. A més, aquest tipus de paviment permetrà
l’accessibilitat a la zona per persones amb mobillitat reduïda. En aquesta zona es proposa un joc inclusiu
amb acer galvanitzat per una edat que oscil·la entre els 6 i els 15 anys.
Model Asterope II Lima (GXY952) de la sèrie GALAXY de la marca KOMPAN o equivalent, instal·lat dins
una zona de seguretat màxima de 10,30 m x 13,80 m, amb la següent descripció:

Estructura de joc distribuïda al voltant d'una torre vertical, que fa de punt de partida de diversos mòduls de
joc, a partir de cadascun dels seus tres costats. Els tres mòduls d'activitats són els següents: un consistent
en un pla vertical de cordes i barres, a mode de circuit d'equilibri amb obstacles, un altre consistent en un
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entramat de cordes lleugerament elevat, del qual en pengen a la part inferior dos seients tipus petxina lúdica,
i acabant aquest tram en dos pals que sustenten un bastidor triangular de seient i una barra giratòria tipus
carrusel vertical. Addicionalment de la torre principal neix una escala de jacob. Construcció estructural
general d'acer galvanitzat en calent. Esferes de connexió "Galaxy" de goma negra reforçada amb una capa
interna de polipropilè i un nucli interior compost d'un perfil d'alumini amb sis punts de fixació, elements de
corda de soga negra fabricada en poliamida reforçada amb nucli interior d'acer. Algunes d'elles inclouen
diferents OVNIS de poliamida o bé de poliuretà negre. Panells confeccionats en HDPE EcoCoreTM de 19
mm de gruix. El HDPE EcoCoreTM és un material molt durador, respectuós amb l'entorn, que no només és
reciclable després del seu ús, sinó que també consta d'un nucli produït a partir de material reciclat 100%. El
nucli té un gruix de 15 mm i representa el 80% del material total. Les hamaques o petxines lúdiques estan
fabricades d’una sola peça en doble corba de polietilè rotomoldejat. Les dimensions de el joc són
907x783x293 cms. Gamma cromàtica acabat TERRA. Les dimensions de l'àrea de seguretat són 1207X1100
cms. La superfície de recobriment mínim és de 85,9 m2. L'alçada lliure de caiguda és de 252 cm. L'edat d'ús
recomanada se situa entre 6 - 15 anys. Aquest joc és inclusiu. Amb certificació TUV segons norma europea
UNE EN-1176 i americana ASTM F148.
ZONA DE JOCS 2. Instal·lar una zona per jocs amb paviment continu de cautxú com a mesura de seguretat
davant caigudes. Aquesta solució afectarà la zona de joc de menor dimensió que té una longitud de 10,30 m
x 7,00 m lineals aproximadament, això és 72,10 m2. A més, aquest tipus de paviment permetrà l’accessibilitat
a la zona per persones amb mobillitat reduïda. En aquesta zona es proposen dos jocs inclusius amb acer
galvanitzat per una edat que oscil·la entre els 6 i els 15 anys.
Model Portic gronxador metall antracita (KSW92002) amb 1 seient pla (SW990011) i 1 seient you&me
(SW990121) de la marca KOMPAN o equivalent, instal·lat dins una zona de seguretat màxima de 10,30 m x
7,00 m. Aquests jocs estàn pensats per infants a partir d’ 1 i 2 anys, amb la següent descripció:

Gronxador de 2 m d'alçada, de disseny senzill i obert, amb forma regular conformat per quatre pals que
sustenten una barra transversal horitzontal i superior, d'on se suspèn per mitjà de cordes en forma d’ "Y" un
seient pla i un seient you & me . Construcció estructural a base de tub cilíndric de 101,6 mm de diàmetre
d'acer galvanitzat en calent de gruix 2 mm, específicament per a elements estructurals, d'ancoratge i
subjecció, lacat en color gris antracita amb pintura de polièster a la pols assecada al forn. El travesser
superior té acabat d'acer galvanitzat vist, sense lacar, com a detall estètic diferenciador. Les unions entre les
diferents parts de l'estructura es realitzen en els trams rectes, de manera que no hi ha unions en angle ni
arestes, totes les trobades són arrodonides. Penjadors especials el moviment del qual el creen dos
rodaments de boles. Els seus components interns són metàl·lics en acer inoxidable i alumini. El seient pla
està fabricat amb làmina de cautxú EPDM massís amb reforços metàl·lics en els enganxaments i esquelet
interior d'acer per fer-lo resistent al vandalisme. Les cadenes, en forma d’ "Y", d'acer inoxidable. Les
dimensions de l'equip són 360x161x205 cm. Les dimensions totals de l'àrea de seguretat del gronxador són
304x700 cms. La superfície de recobriment mínim és de 21,5 m2. L'alçada lliure de caiguda és de 120 cm.
L'edat d'ús recomanada del seient pla és per més de 2 anys i el seient you & me per més d’un any. Ambdós
seients són inclusius. Amb certificació TUV segons norma europea UNE EN-1176 i americana ASTM F148.
Model Molla individual verd llima (KPL119) de la marca KOMPAN o equivalent, instal·lat dins una zona de
seguretat màxima de 10,30 m x 7,00 m. Aquest joc inclusiu està pensat per infants a partir de 2 anys, amb la
següent descripció:
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Element de balanceig compost d'un joc de molla estàndard la part superior de la qual mostra una figura
proveïda de seient sense respatller còmode i arquejat apte per a un usuari i agafadors semicirculars en
posició avançada. El material utilitzat en els panells de color és el HDPE EcoCoreTM 19 mm, resistent als
raigs UV, emprat en els panells, produït a partir de material reciclat i reciclable en el seu conjunt. El nucli té
un gruix de 15 mm i representa el 80% del material total. El 20% restant és el color d'acabat visible, color
LLIMA en aquest cas. El que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell
i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. Molla completa d'acer de diàmetre 18,5 mm
proveïda de dispositius anti pessigada de poliamida amb fixació estàndard. Les dimensions de l'àrea de
seguretat són 350 x 236 cm. La superfície de recobriment mínim és de 8 m2. Amb certificació TUV segons
norma europea UNE EN-1176 i americana ASTM F1487. L'edat d'ús recomanada és per més de 2 anys.
Aquest joc és inclusiu.
ZONA DE JOCS 3. Zona de joc amb sorral. Aquesta zona no incorpora jocs, afecta una longitud de 10,30 m
x 4,00 m lineals aproximadament, això és 41,89 m2. Aquest tipus de paviment no permetrà l’accessibilitat a la
zona per persones amb mobillitat reduïda.
Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, amb un gruix de 30 cm, seguint
especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics.
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Memòria constructiva
REPLANTEIG DE L’OBRA El replanteig general es farà d’acord amb l’aixecament topogràfic de tot el conjunt,
per tal de garantir l’evacuació superficial de l’aigua del centre de l’àrea a l’exterior del parterre amb una
pendent superior a l’1-2%.
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES Les demolicions consistiran en l’arrencada dels camins
existents de formigó. Posteriorment, es procedirà els elements de joc que formen part i els bancs per tal de
reubicar-los en aquest espai o traslladar-los al magatzem de la brigada municipal. El moviment de terres en
aquest àmbit consistirà en fer una excavació de terres amb mitjans mecànics, per a caixa de paviment per
l’àrea de jocs infantils i el paviment de les zones de pas. Es compactarà l’explanada fins arribar al nivell de
projecte desitjats.
OBRA CIVIL Obra civil consistirà en l’excavació abans esmentada per a caixa de paviment i posterior
compactació per a la zona dels més petits. Un cop compactada la superfície es procedirà a la instal·lació del
paviment de seguretat de sorra fina rentada, estesa del material i posterior anivellació. Per l’àrea dels més
grans, el paviment de seguretat serà de cautxú continu. El material i les tasques que es portaran són les
següents: • Estesa de paviment de cautxú continu sense juntes tipus playtop o similar d’un espessor que
dependrà de les alçades de caiguda indicades per les cases comercials subministradores del jocs infantils.
Aquest paviment de cautxú tindrà diferents colors i dibuixos. La Direcció Facultativa triarà el color dels
materials abans de l’inici de les obres i donarà el vist-i-plau dels materials a emprar. S’ha de garantir
l’evacuació superficial de l’aigua. Abans de la instal·lació del paviment de cautxú s’han d’instal·lar els jocs
infantils.
MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS L’àrea de jocs projectada, es delimitarà per una jardinera semi
perimetral. S’instal·laran a la vegada 6 bancs nous de fusta model Barciono de Benito o equivalent.
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES El projecte compleix el Decret 135/1995, de 24 de març, de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
PROGRAMA DE TREBALL DEL PROJECTE Programació de les obres. L’ordre de les feines serà el
següent: - Demolicions i moviments de terres. - Arrencada dels elements de jocs infantils. – construcció de la
jardinera perimetral - Instal·lació jocs infantils. - Instal·lació paviment seguretat. - Instal·lació tanca metàl·lica.
Previsió del personal necessari 3 persones
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT S’analitzarà i comprovarà: -Reblert de terres de les rases i
esplanada i bases i subbases de tot-ú -Formigons de bases de paviments. -Assaig HIC, per la comprovació
dels requisits específics de seguretat i mètodes d’assaig específics d’acord amb les Normes UNE-EN 1177,
sobre esmorteïment d’impactes en recobriments de superfícies segons l’alçada de caiguda lliure de
l’equipament. -Certificat de l’àrea de jocs per una entitat reconeguda per l’ENAC o entitat equivalent.

Normativa aplicable
GENERAL
Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012)
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010)
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006)
Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los
bomberos (BOE 28/03/2006)
RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales,
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RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004)
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU-).

Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació
de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i
edificacions. (BOE 11/05/2007)
Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)
L’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer.

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992 (DOGC núm. 1649
de 25/09/1992)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

NORMATIVA DE VIALITAT

Així mateix, s’haurà de complir tot l’especificat al següent llistat de normativa en matèria de vialitat:
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de
la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de
firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Trazado, de la Instrucción de carreteras”. (BOE núm. 28 de 2/02/2000)
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”. (BOE
17/09/1990)
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”. (BOE
núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).
Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG4).
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
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Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89).
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats
(BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de
contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE
6/03/2002).
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions,
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992 (DOGC núm. 1649
de 25/09/1992)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. (BOE
6/6/2003).
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació enmatèria d’aigües de Catalunya.
(DOGC 21/11/2003).
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
i el consumo humano. (BOE 21/02/2003).
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01).
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99).
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento
de agua. (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament).
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”.
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”.

HIDRANTS D’INCENDI
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Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91. (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de
30/01/1995).
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios”.
(BOE núm. 298 de 14/12/1993).

XARXES DE SANEJAMENT
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. (DOGC
núm. 3894 de 29/05/2003).
Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de
les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995).
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986).

NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. COMPLIMENT DEL CTE-SI
La normativa d’obligat compliment en matèria de protecció contra incendis és la següent:
Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 - Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels
bombers. (BOE 28/03/2006)
EXIGÈNCIA BÀSICA
SI 1

Propagació interior

SI 2

Propagació exterior

SI 3

Evacuació dels ocupants

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT

No són d’aplicació ja que es tracta d’elements urbans exteriors.

Detecció, control i extinció d’
incendis

Actualment hi ha dos hidrants pròxims a la zona urbana on es
troba la plaça, amb la qual cosa es compleix el requisit que hi hagi
un hidrant d’incendi a menys de 100 m de qualsevol punt d’una
façana accessible a nivell de rasant, tal i com determina el D. 241
/1994.
Els hidrants s’ajustaran a les prescripcions tècniques indicades al
Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

SI 5

Intervenció dels bombers

Les obres d’urbanització no modifiquen les característiques de
l’entorn i, per tant, no es pot aplicar el present DB.
De totes maneres els carrers laterals tenen 10 metres d’amplada
cadascun, amb la qual cosa es pot garantir l’accessibilitat del
camió de bombers fins a tots els edificis.

SI 6

Resistència al foc de
l’estructura

No es d’aplicació ja que es tracta d’elements urbans exteriors.

SI 4

NORMATIVA EN RELACIÖ A JOCS INFANTILS
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UNE-EN 1176 sobre condicions de seguretat dels diferents equipaments de joc i la UNEEN 1177 sobre
condicions de seguretat dels paviments esmorteïdors que els suporten i que aquí sota es detallen:
- UNE-EN 1176-1: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 1: requisits generals de seguretat i mètodes
d´assaig”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3 .
- UNE-EN 1176-2: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 2: requisits de seguretat específics addicionals
i mètodes d´assaig per a gronxadors”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
- UNE-EN 1176-3: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 3: requisits de seguretat específics addicionals
i mètodes d´assaig per a tobogans”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
- UNE-EN 1176-4: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 4: requisits de seguretat i mètodes d´assaig
complementaris específics per a tirolines”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3
- UNE-EN 1176-5: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 5: requisits generals de seguretat i mètodes
d´assaig complementaris específics per a carrusels”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
- UNE-EN 1176-6: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 6: requisits generals de seguretat i mètodes
d´assaig complementaris i específics de molles”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
- UNE-EN 1176-7: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 7: guia per a la instal·lació,
inspecció, manteniment i utilització”. 14 gener de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
- UNE-EN 1176-11: 2009 “Equipament de les àrees de joc. Part 11: Equipament de las àrees de joc.
Requisits de seguretat i mètodes d´assaig suplementaris específics per a xarxes tridimensionals”. 14 gener
de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
- UNE-EN 1177: 2009 “Revestiment de les superfícies de les àrees de joc absorbents d´impactes. Requisits
de seguretat i mètodes d´assaig”. 14 gener de 2009 AEN/CTN
172/SC3.
- UNE 147101: 2000 IN. (Guia d’aplicació de la UNE-EN 1176-1).
- UNE 147102: 2000 IN.(Guia d’aplicació de la UNE-EN 1176-7).
- UNE 172001: 2004 IN. Senyalització a les àrees de joc.
- UNE 147103: 2001 “Planificació i gestió de les àrees i parcs de joc a l´aire lliure”.
Serà obligatori dotar cada element de joc d’una senyalització on s’informi de forma llegible i permanent de
com a mínim: el nom del fabricant, el model de l’equipament, l’ any de fabricació i l’edat d’ús recomanada.
Aquesta informació ha de ser visiblement destacada, garantint així que estan fabricats i, quan s´escaigui
instal·lats, segons les normes UNE-EN 1176/1177 abans esmentades.
jocs inclusius: En relació a les condicions d’accessibilitat dels elements de joc, s’apliquen els requeriments
que assenyala la “Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques” i el “Decret 135/95, de 24 de març, de desplegament de la Llei i d’aprovació del Codi
d’Accessibilitat”.
Reus, octubre de 2020
L’arquitecta,
Rosa Gomis Novell

Annexos a la memòria
JUSTIFICACIÓ
El present treball s’ajusta a l’establert als articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).
El projecte es refereix a una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general sense perjudici de les
ampliacions de què posteriorment pugui ser objecte, i comprèn els elements necessaris per a la seva
utilització, incloses les instal·lacions.
Per tant, compleix els requisits exigibles per ser aprovat tant el projecte tècnic com la despesa que
representa l’execució de les obres.
TERMINI D’EXECUCIÓ
L'obra tindrà un termini d'execució de TRES (3) mesos, a partir de l'acta de comprovació del replanteig.
El contractista presentarà un pla d’obres en què s’ajustarà al termini d’execució previst. Els temps previstos
per a cada activitat s’han d’estimar atenent els rendiments dels equipaments emprats per la construcció i
estalvi de temps mort.
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El termini de garantia s’estableix en un (1) any a partir de l’acabament de les obres.
Transcorregut el termini de garantia es donaran les obres per rebudes.
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb l’article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, modificat per l’article 43 ap. 1 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport
als emprenedors i la seva internacionalització i per la DF 3a de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic, per als contractes
d’obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable que
l’empresari estigui degudament classificat com a contractista d’obres de les administracions públiques, amb
la classificació en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb categoria
igual o superior a l’exigida per al contracte que acredita les seves condicions de solvència per contractar.
D’acord amb l’exposat anteriorment no seria exigible classificació de contractista per al projecte que ens
ocupa, no obstant això, en cas que s’exigís la classificació de contractista en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars amb la finalitat d’acreditar la solvència tècnica i econòmica, la classificació hauria
d'ésser la següent:
GRUP ........................... G
SUB-GRUP .................. 6
CATEGORIA ................. d
REVISIÓ DE PREUS
En cas que l’obra es desenvolupi en un termini superior a l’any, caldrà aplicar una revisió de preus al
projecte.
RESUM DEL PRESSUPOST
1 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DEMOLICIONS

1.036,10 €

2 MOVIMENTS DE TERRES, TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS

4.204,27 €

3 SUBBASE, BASE I PAVIMENTS
4 JARDINERIA

30.204,00 €
258,92 €

5 MOBILIARI

37.912,25 €

6 INSTAL·LACIONS

1.582,76 €

7 SENYALITZACIÓ

335,72 €

8 SEGURETAT I SALUT A L’OBRA

990,10 €

9 CONTROL DE QUALITAT

481,22 €
Pressupost d'execució material 77.005,34 €
13% de despeses generals 10.010,69 €
6% de benefici industrial 4.620,32 €
Suma 91.636,35 €
21% IVA 19.243,63 €
Pressupost de execució per contracta 110.879,99 €
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de

CENT DEU MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

Pàgina 17 de 229

R_185_19

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE MILLORA DE LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ REUS

CONSIDERACIONS FINALS
El present treball s’ajusta a l’establert als articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).
El projecte es refereix a una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general sense perjudici de les
ampliacions de què posteriorment pugui ser objecte, i comprèn els elements necessaris per a la seva
utilització, incloses les instal·lacions.
Per tant, compleix els requisits exigibles per ser aprovat tant el projecte tècnic com la despesa que
representa l’execució de les obres.
Es considera que amb la present memòria i amb els altres documents adjunts, queda completament definida
l'obra i ajustada a la normativa vigent.
Reus, octubre de 2020
Rosa Gomis Novell

Pàgina 18 de 229

R_185_19

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE MILLORA DE LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ REUS

MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ
Codi 0000-0000751/2019-SER

R_185_19

Promotor:
Ajuntament de Reus - Àrea de Via Pública-Brigades
Situació:
Plaça Antoni Correig i Massó, 43202, REUS
Data:
Octubre 2020

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Arquitecta: Rosa Gomis Novell
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MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ
Codi 0000-0000751/2019-SER
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Promotor:
Ajuntament de Reus - Àrea de Via Pública-Brigades
Situació:
Plaça Antoni Correig i Massó, 43202, REUS
Data:
Octubre 2020

PLEC DE CONDICIONS
Arquitecta: Rosa Gomis Novell
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III. PLEC DE CONDICIONS
CAPITOL PRELIMINAR

CAPITOL I: CONDICIONS FACULTATIVES
Epígraf 1r
DELIMITACIÓ GENERAL DELS AGENTS DE L’EDIFICACIÓ
Epígraf 2n
DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA
Epígraf 3r
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS I ALS MATERIALS
Epígraf 4t
DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES. DE LES RECEPCIONS
PROVISIONALS
CAPITOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES / ADMINISTRATIVES
Epígraf 1r
Epígraf 2n
Epígraf 3r
Epígraf 4t
Epígraf 5è
Epígraf 6è
Epígraf 7è

PRINCIPI GENERAL
FIANCES I ASSEGURANCES
DELS PREUS. COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS
OBRES PER ADMINISTRACIÓ
DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS
DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES
DIVERSOS. DOCUMENTACIÓ DE L’OBRA EXECUTADA

CAPITOL III CONDICIONS TÈCNIQUES
Epígraf 1r
Epígraf 2n
D’OBRA

CONDICIONS GENERALS
CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS. EXECUCIÓ DE LES UNITATS

1.- Moviment de terres
2.- Formigons
3.- Estructura Metàl•lica
4.- Obra
5.- Pedra
6.- Coberta
7.- Fusteria
8.- Manyeria
9.- Emblanquinats
Epígraf 3r

10.- Paviments i Entaulellats
11.- Vidrieria
12.- Ferramentes
13.- Pintura

DISPOSICIONS FINALS

CAPITOL IV: INSTAL•LACIONS AUXILIARS
PLEC DE CONDICIONS GENERALS
Epígraf 1r
Epígraf 2n

INSTAL•LACIONS AUXILIARS
CONTROL DE L’OBRA

CAPITOL V: NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE
Epígraf 1r

NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE

CAPITOL PRELIMINAR
NATURA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS
Article 1r.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del plec de Condicions Particulars del
Projecte.
Ambdós, conjuntament amb els altres documents requerits en l’article 22 de la Llei de Contractes de l'Estat i
Article 63 de Reglament General per a la Contractació de l'Estat, formen el Projecte Arquitectònic, i tenen
com a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i de la qualitat exigibles, precisant les
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intervencions que corresponen, segons contracte i d’acord amb la Legislació aplicable a la Propietat, al
Contractista o constructor d’aquesta, els seus tècnics i encarregats, així com les relacions entre tots ells i les
seves corresponents obligacions amb vista al compliment del contracte d’obra.
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA
Article 2n.- Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de
les seves especificacions en cas d’omissió o aparent contradicció.
1r. Les condicions fixades en el propi document de Contracte.
2è. El Plec de Condicions Particulars.
3è. El present Plec General de Condicions.
4è. La resta de la documentació de Projecte (memòria, plans, mesuraments i pressupostos).
El present projecte es refereix a una obra de nova construcció, sent per tant susceptible de ser entregada a
l’ús a què es destina un cop finalitzada la mateixa.
Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s’incorporen al Projecte com a interpretació,
complement o precisió de les seves determinacions.
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plans, la cota preval
sobre la mesura a escala.
El projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es defineixen i determinen les exigències
tècniques de les obres contemplades en l’article 2 de la Llei de l'Edificació. El projecte haurà de justificar
tècnicament les solucions proposades d’acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica
aplicable.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics sobre
tecnologies específiques o instal•lacions de l’edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària coordinació
sense que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre pels autors dels
distints treballs indicats.
CAPITULO I: CONDICIONS FACULTATIVES
EPÍGRAF 1r. DELIMITACIÓ GENERAL DELS AGENTS DE L’EDIFICACIÓ
D’acord amb la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació els agents que intervenen són els següents amb
enumeració de les seves funcions:
Agents de l’edificació
Concepte.
Són agents de l’edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de
l’edificació. Les seves obligacions vindran determinades per allò que s’ha disposat en aquesta Llei i la resta
de disposicions que s’apliquin i pel contrac que origina la seva intervenció.
El promotor.
1. Serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
col•lectivament decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d’edificació per
a si o per a la seva posterior alienació, entrega o cessió a tercers sota qualsevol títol.
2. Són obligacions del promotor:
Ostentar sobre el solar la titularitat d’un dret que li faculti per construir en ell.
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar el
director d’obra les posteriors modificacions del mateix.
Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com subscriure l’acta de
recepció de l’obra.
Subscriure les assegurances previstes en l’article 19.
Entregar a l’adquirent, si escau, la documentació d’obra executada, o qualsevol altre document exigible per
les Administracions competents.
El projectista.
1. El projectista és l’agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística
corresponent, redacta el projecte.
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin, altres tècnics, de forma
coordinada amb l’autor d’aquest.
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Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons
el que preveu l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta Llei, cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.
2. Són obligacions del projectista:
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’arquitecte, arquitecte tècnic,
enginyer o enginyer tècnic, segons correspongui, i complir les condicions exigibles per a l’exercici de la
professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic redactor del projecte que tingui la titulació
professional habilitant.
Quan el projecte a realitzar tingui com a objecte la construcció d’edificis per als usos indicats en el grup a) de
l’apartat 1 de l’article 2, la titulació acadèmica i professional habilitant serà la d’arquitecte.
Quan el projecte a realitzar tingui com a objecte la construcció d’edificis per als usos indicats en el grup b) de
l’apartat 1 de l’article 2, la titulació acadèmica i professional habilitant, amb caràcter general, serà la
d’enginyer, enginyer tècnic o arquitecte i vindrà determinada per les disposicions legals vigents per a cada
professió, d’acord amb les seves respectives especialitats i competències específiques.
Quan el projecte a realitzar tingui com a objecte la construcció d’edificis compresos en el grup c) de l’apartat
1 de l’article 2, la titulació acadèmica i professional habilitant serà la d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o
enginyer tècnic i vindrà determinada per les disposicions legals vigents per a cada professional, d’acord amb
les seves especialitats i competències específiques.
Idèntics criteris se seguiran respecte dels projectes d’obres a què es refereix l’apartat 2.b) i 2.c), de l’article 2
d’aquesta Llei.
En tot cas i per a tots els grups, en els aspectes concrets corresponents a les seves especialitats i
competències específiques, i en particular respecte dels elements complementaris a què es refereix l’apartat
3 de l’article 2, podran així mateix intervenir altres tècnics titulats de l’àmbit de l’arquitectura o de l’enginyeria,
subscrivint els treballs per ells realitzats i coordinats pel projectista. Les dites intervencions especialitzades
seran preceptives si així ho estableix la disposició legal reguladora del sector d’activitat de què es tracti.
b) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s’hagi establert al contrac i entregar-lo,
amb els visats que si escau fossin preceptius.
c) Acordar, si escau, amb el promotor la contractació de col•laboracions parcials.
El constructor.
1. El constructor és l’agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d’executar amb
mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al projecte i al
contracte.
2. Són obligacions del constructor:
Executar l’obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d’obra i del
director de l’execució de l’obra, a fi d’aconseguir la qualitat exigida en el projecte.
Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les condicions exigibles per
actuar com a constructor.
Designar el cap d’obra que assumirà la representació i tècnica del constructor en l’obra y que per la seva
titulació o experiència haurà de tenir la capacitació adequada d’acord amb les característiques i la
complexitat de l’obra.
Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal•lacions de l’obra dins els límits establerts al
contrac.
Signar l’acta de replantejament o de començament i l’acta de recepció de l’obra.
Facilitar al director d’obra les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació de l’obra executada.
Subscriure les garanties previstes en l’article 19.

El director d’obra.
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1. El director d’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de
l’obra en els aspectes tècnics., estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la
defineix, la llicència d’edificació i la resta d’autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb
l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi proposat.
2. Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d’obra.
3. Són obligacions del director d’obra:
Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer
o enginyer tècnic, segons correspongui i complir les condicions exigibles per a l’exercici de la professió. En
cas de persones jurídiques, designar el tècnic director d’obra que tingui la titulació professional habilitant.
En el cas de la construcció d’edificis per als usos indicats en el grup a) de l’apartat 1 de l’article 2, la titulació
acadèmica i professional habilitant serà la d’arquitecte.
Quan les obres a realitzar tinguin com a objecte la construcció de les edificacions indicades en el grup b) de
l’apartat 1 de l’article 2, la titulació habilitant, amb caràcter general, serà la d’enginyer, enginyer tècnic o
arquitecte i vindrà determinada per les disposicions legals vigents per a cada professió, d’acord amb les
seves especialitats i competències específiques.
Quan les obres a realitzar tinguin com a objecte la construcció de les edificacions indicades en el grup c) de
l’apartat 1 de l’article 2, la titulació habilitant serà la d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic i
vindrà determinada per les disposicions legals vigents per a cada professió, d’acord amb les seves
especialitats i competències específiques.
Idèntics criteris se seguirà respecte de les obres a què es refereix l’apartat 2.b) de l’article 2 d’aquesta Llei.
Verificar el replantejament i l’adequació de la fonamentació i de l’estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny.
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra y consignar en el Llibre t’ordenis i assistències les
instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte.
Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que
vinguin exigides per la marxa de l’obra sempre que les mateixes s’adaptin a les disposicions normatives
contemplades i observades en la redacció del projecte.
Subscriure l’acta de replantejament o de començament d’obra i el certificat final d’obra, així com conformar
les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades, amb els visats que si escau
fossin preceptius.
Elaborar i subscriure la documentació de l’obra executada per entregar-la al promotor, amb els visats que si
escau fossin preceptius.
Les relacionades en l’article 1, en aquells casos en què el director de l’obra i el director de l’execució de
l’obra sigui el mateix professional, si fos aquesta l’opció elegida, de conformitat amb allò que s’ha previst en
l’apartat 2.a) de l’article 13.
El director de l’execució de l’obra.
1. El director de l’execució de l’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció
tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i
la qualitat del que edifica.
2. Són obligacions del director de l’execució de l’obra:
Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir les condicions exigibles per a
l’exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director de l’execució de l’obra
que tingui la titulació professional habilitant.
Quan les obres a realitzar tinguin com a objecte la construcció d’edificis per als usos indicats en el grup a) de
l’apartat 1 de l’article 2, la titulació acadèmica i professional habilitant serà la d’arquitecte tècnic. Serà
aquesta, així mateix, la titulació habilitant per a les obres del grup b) que fossin dirigides per arquitectes.
En els altres casos la direcció de l’execució de l’obra pot ser exercida, indistintament, per professionals amb
la titulació d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic.
Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenand la realització d’assajos i proves
precises.
Dirigir l’execució material de l’obra comprovant els replantejaments, els materials, la correcta execució i
disposició dels elements constructius i de les instal•lacions, d’acord amb el projecte i amb les instruccions del
director d’obra.
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Consignar en el Llibre d’ordres i assistències les instruccions precises.
Subscriure l’acta de replantejament o de començament d’obra i el certificat final d’obra, així com elaborar i
subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades.
Col•laborar amb els restants agents en l’elaboració de la documentació de l’obra executada, aportant els
resultats del control realitzat.
Article 14. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l’edificació.
1. Són entitats de control de qualitat de l’edificació aquelles capacitades per prestar assistència tècnica en la
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l’execució de l’obra i les seves instal•lacions d’acord
amb el projecte i la normativa aplicable.
2. Són laboratoris d’assajos per al control de qualitat de l’edificació els capacitats per prestar assistència
tècnica, mitjançant la realització d’assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal•lacions d’una
obra d’edificació.
3. Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat:
Prestar assistència tècnica i entregar els resultats de la seva activitat a l’agent autor de l’encàrrec i, en tot
cas, al director de l’execució de les obres.
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els
treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les comunitats
autònomes amb competència en la matèria.
L’ARQUITECTE DIRECTOR
Article 3r.- Corresponen a l'Arquitecte Director a més de les funcions assenyalades anteriorment:
- Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.
- Assistir a les obres, totes les vegades que ho requereixi la seva natura i complexitat, a fi de resoldre les
contingències que es produeixin i impartir les ordres complementàries que siguin necessàries per aconseguir
la correcta solució arquitectònica.
- Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, si escau, concorrin a la direcció amb funció pròpia en
aspectes parcials de la seva especialitat.
- Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte de la recepció.
L’APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC
Article 4t.- Corresponen a l'Aparellador
anteriorment:

o Arquitecte Tècnic a més de les funcions assenyalades

- Redactar el document d’estudis i anàlisi del Projecte d’acord amb allò que s’ha previst en l’article 1º. 4. de
les Tarifes d'Honoraris aprovats per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
- Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d’aplicació el control
de qualitat i econòmic de les obres.
- Redactar quan sigui requerit l’estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de l’obra i
aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a l’aplicació del mateix.
- Efectuar el replantejament de l’obra i preparar l’acta corresponent, subscrivint-la en unió de l'Arquitecte i del
Constructor.
- Comprovar les instal•lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball,
controlant la seva correcta execució.
- Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les regles de la bona
construcció.
- Realitzar o disposes les proves o assajos de materials, instal•lacions i la resta d’unitats d’obra segons les
freqüències de mostratge programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que
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resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el projecte i la normativa tècnica
aplicable. Dels resultats informarà puntualment el Constructor, impartint-li, si escau, les ordres oportunes; de
no resoldre’s la contingència adoptarà les mesures que corresponguin donant compte a l'Arquitecte.
- Realitzar els mesuraments d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establides, a les
certificacions valorades i a la liquidació de l’obra.
- Subscriure, en unió de l'Arquitecte, el certificat final de l’obra.
EL CONSTRUCTOR
Article 5è.- Correspon al Constructor a més de les funcions assenyalades anteriorment:
a- Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obres que es precisin i projectant o autoritzant
les instal•lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.
b- Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i
disposar en tot cas l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observança de
la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en al treball, en concordança amb les previstes en
l’ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball aprovada per O.M. 9-3-71
c- Subscriure amb l'Arquitecte l’acta de replantejament de l’obra.
d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra y coordinar les intervencions dels
sotscontractistes.
e- Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant
els preparatius en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per
les normes d’aplicació.
f- Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’assabenta’t a les anotacions que es practiquin en
el mateix.
g- Facilitar a l'Arquitecte amb l’antelació suficient els materials precisos per al compliment de la seva comesa.
h- Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
i- Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j- Concertar els segurs d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra.
k- Haurà de tenir sempre a mà un nombre proporcionat d’obrers a l’extensió dels treballs que s’estiguin
executant segons el núm.. 5 de l’article 63 del vigent Reglament General de Contractació de l'Estat.
EPÍGRAF 2n DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA.
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
Article 6è.- Abans de donar començament a les obres, el Constructor consignarà per escrit que la
documentació aportada resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en cas
contrari, sol•licitarà els aclariments pertinents.
El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les que es dictin
durant l’execució de l’obra.
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE
Article 7è.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució, contenint, si escau, l'Estudi de Seguretat i
Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra a l’aprovació del Tècnic de la Direcció Facultativa.
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OFICINA A L’OBRA
Article 8è.- El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en l’existirà una taula o tauler adequat, en el puguin
estendre’s i consolar-se els plans. En la dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció
Facultativa:
- El Projecte d'Execució complet, inclosos els complements que si escau redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d’obres
- El Llibre d'Ordres i Assistències
- El Pla de Seguretat i Higiene
- El Llibre d'Incidències
- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball
- La Documentació de les assegurances esmentades a l’article 5º - j)
Disposarà a més a més el Constructor d’una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment preparada
perquè en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR A L’OBRA
Article 9è.- El Constructor ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat seu a
l’obra, que tindrà caràcter de Cap d’aquesta, amb dedicació plena i amb facultats per representar-li i adoptar
en tot moment totes les disposicions competeixin a la contracta.
Seran les seves funcions les del Constructor segons especifica en l’article 5º. Quan la importància de les
obres ho requereixi i així es consigni en el “Plec de Condicions Particulars d’índole Facultativa”. El delegat
del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s’obligui
a mantenir a l’obra como mínim, i el temps de dedicació compromès.
D’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del personal
segons la natura dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense dret a cap
reclamació, fins que s’esmeni la deficiència.
Article 10è.- El Cap de l’obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant
la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte, en les visites que faci a les obres, posant-se a la seva
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li les dades
precises per a la comprovació dels mesuraments i liquidacions.
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
Article 11è.- És obligació de la contracta l’executarà quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte
de les obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que,
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats
que els pressupostos habilitin per a cada unitat d’obra i tipus d’execució.
El Contractista, d’acord amb la Direcció Facultativa, entregarà en l’acte de la recepció provisional, els plans
de totes les instal•lacions executades en l’obra, amb les modificacions o estat definitiu en què hagin quedat.
El Contractista es compromet igualment a entregar les autoritzacions que preceptivament han d’expedir les
Delegacions Provincials d’indústria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada en servei de les referides
instal•lacions.
Són també per compte del Contractista, tots els arbitris, llicències municipals, tanques, enllumenat, multes,
etc. Que ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total terminació.
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.
Article 12è.- Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions
dels plans o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Constructor estant aquest obligat a es vegada a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva
signatura l’assabenta’t, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de l'Arquitecte.
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Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor,
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a qui l’hagués dictat, el qual donarà al
Constructor, el corresponent rebut, si aquest ho sol•licités.
Article 13è.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons els
seus respectives comeses, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i
execució dels projectat.
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDENIS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Article 14è.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la
Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d’ordre
econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra
disposicions d’ordre tècnic de l'Arquitecte, no s’admetrà cap reclamació, podent el Contractista salvar la seva
responsabilitat, si ho vol oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la
seva contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatòria per a aquest tipus de reclamacions.
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE
Article 15è.- El Constructor no podrà recusar els Arquitectes o personal encarregat per aquests de la
vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als
reconeixements i mesuraments.
Quan es cregui perjudicat per la feina d’aquests, procedirà d’acord amb allò que s’ha estipulat en l’article
precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre’s ni pertorbar-me la marxa dels treballs.
FALTES DE PERSONAL
Article 16è.- L'Arquitecte, en els supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta
incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al
Contractista perquè a banda de l’obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció
si escau, a allò que s’ha estipulat en el Plec de Condicions Particulars i si perjudici de les seves obligacions
com a Contractista general de l’obra.
EPÍGRAF 3r. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS I ALS MATERIALS.
CAMINS I ACCESSOS
Article 18è.- El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l’obra i el tancament o tanca d’aquesta.
L'Arquitecte podrà exigir la seva modificació o millora.
Així mateix el Constructor s’obligarà a la col•locació en un lloc visible, a l’entrada de l’obra, d’un cartell
exempt de panell metàl•lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades de l’obra en relació al títol
d’aquesta, entitat promotora i noms dels tècnics competents, el disseny de les quals haurà de ser aprovat
prèviament a col•locació per la Direcció Facultativa.
REPLANTEJAMENT
Article 19è.- El Constructor iniciarà les obres amb el replantejament de les mateixes al terreny, assenyalant
les referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors replantejaments parcials. Els dits treballs es
consideraran càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replantejament a l’aprovació de l'Arquitecte i un cop aquest hagi donat la seva
conformitat prepararà una acta acompanyada d’un pla que haurà de ser aprovada per l'Arquitecte, sent
responsabilitat del Constructor l’omissió d’aquest tràmit.
COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Pàgina 28 de 229

R_185_19

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE MILLORA DE LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ REUS

Article 20è.- El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins els períodes parcials en aquell
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es porti a efecte
dins el termini exigit al Contrac.
Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista donar compte a l'Arquitecte del començament dels treballs
almenys amb tres dies d’antelació.
ORDRE DELS TREBALLS
Article 21è.- En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte en aquells
casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, vulgui convenient la seva variació la Direcció Facultativa.
FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES
Article 22è.- D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres
Contractistes que intervinguin a l’obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que
pertoquin entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres
conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció Facultativa.
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
Article 23è.- Quan sigui necessari per motius imprevistos o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no
s’interrompran els treballs, continuant-me segons les instruccions donades per l'Arquitecte en tant es formula
o es tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de les obres
disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalcaments o qualsevol altra obra de caràcter
urgent.
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Article 24è.- Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li
atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, amb un informe previ favorable de
l'Arquitecte. Per a això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a l'Arquitecte, la causa que impedeix
l’execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s’originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la pròrroga que per la dita causa sol•licita.
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA
Article 25è.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obra estipulats, al•legant
com a causa la carència de plans o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho
sol•licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Article 26è.- Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix
que prèviament hagin estat aprovades i les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit
entregui l'Arquitecte al Constructor, dins les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò que s’ha
especificat en l’article 11º.
OBRES OCULTES
Article 27è.- De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l’edifici,
s’aixecaran els plans precisos perquè quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran en triple
versió, sent entregats: un a l'Arquitecte; un altre a la Propietat; i el tercer al Contractista, signats tots ells pels
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tres. Els dits plans, que hauran d’anar suficientment tancats, es consideraran documents indispensables i
irrecusables per efectuar mesuraments.
TREBALLS DEFECTUOSOS
Article 28è.- El Constructor d’emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les “Condicions
Generals i Particulars d’índole Tècnica” del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs
contractats d’acord amb el que especifica també en el dit document.
Per a això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva d’edifici és responsable de l’execució dels treballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva mala gestió o per la deficient
qualitat dels materials emprats o els aparells col•locats, sense que eximeixi de la responsabilitat el control
que competeix a l'Arquitecte, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials
d’obra, que sempre seran esteses i abonades a bo compte.
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan l'Arquitecte adverteixi vicis o defectes en els treballs
citats, o que els materials emprats o els aparells col•locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui
en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, i per verificar-ne la recepció definitiva de l’obra,
podrà disposar que les parts defectuoses demolides i reconstruïdes d’acord amb allò que s’ha contractat, i tot
això a costa de la contracta. Si aquesta no volgués justa la decisió i es negués a la demolició i reconstrucció
o ambdues, es plantejarà la qüestió davant la Propietat, qui resoldrà.
VICIS OCULTS
Article 29.- Si l'Arquitecte tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis ocults de construcció a
les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els assajos,
destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos.
Les despeses que s’observin seran de compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment.
DELS MATERIALS I ELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA
Article 30è.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que
li semblin convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una
procedència determinada.
Obligatòriament, i per procedir a la seva ocupació o recull, el Constructor haurà de presentar l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la que s’indiqui totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d’ells.
PRESENTACIÓ DE MOSTRES
Article 31è.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials sempre amb
l’antelació prevista en el Calendari de l’obra.
MATERIALS NO UTILITZABLES
Article 32è.- El Constructor, a costa seu, transportarà i col•locarà, agrupant-los ordenadament i al lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc. Que no siguin utilitzables a
l’obra.
Es retiraran d’aquesta o es portaran a l’abocador, quan així estigués establert en el Plec de Condicions
Particulars en la vigent obra.
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d’ela quan així els ordeni l'Arquitecte.
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS
Article 33è.- Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin
en l’execució de les obres, seran de compte de la contracta.
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Tot assaig que no hi hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podran començar-ne
novament a càrrec del mateix.
NETEJA DE LES OBRES
Article 34è.- És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d’enderrocs com
de materials sobrants, fer desaparèixer les instal•lacions provisionals que no siguin necessàries, així com
adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra ofereixi un bon aspecte.
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS
Article 35.- En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i per als quals no existeixin
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació del Projecte, el
Constructor s’atindrà, en primer terme, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i pràctiques en bona construcció.
EPÍGRAF 4t. DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES. DE LES RECEPCIONS
PROVISIONALS
Article 36è.- Trenta dies abans de donar fi a les obres, comunicarà l'Arquitecte a la Propietat la proximitat de
la seva terminació a fi de convenir la data per a l’acte de Recepció Provisional.
Aquesta es realitzarà amb la intervenció d’un Tècnic designat per la Propietat, del Constructor i de
l'Arquitecte. Es convocarà també els restants tècnics que, si escau, haguessin intervingut en la direcció amb
funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades.
Practicant un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà una acta amb tants exemplars com a
intervinents i signats per tots ells.
Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser
admeses. Tot seguit, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el corresponent Certificat Final d’obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb pèrdua de la fiança.
En realitzar-se la Recepció Provisional de les obres, haurà de presentar el Contractista les pertinents
autoritzacions dels Organismes Oficials de la Província, per a l’ús i posada en servei de les instal•lacions que
així ho requereixi. No s’efectuarà aquesta Recepció Provisional, ni com és lògic la Definitiva, si no es
compleix aquest requisit.
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA
Article 37è.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposat per la legislació vigent i si es tracta d’habitatges, amb la qual cosa
s’estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5 de l’apartat 2 de l’article 4t del Reial Decret 515/1989, de 21 d’abril.
MESURAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA
Article 38è.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Arquitecte al seu
mesurament definitiu, amb precisa assistència del Constructor o del seu representant.
S’estendrà l'oportuna certificació en triple versió que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà
per a l’abonament per la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.
TERMINI DE GARANTIA
Article 39è.- El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el Contractista corregirà els
defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa es
produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització, executant-ne en cas de resistència les
dites obres per la Propietat a càrrec de la fiança.
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El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de l'incompliment
de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l’obra. Un cop aprovada la
Recepció i Liquidació Definitiva de les obres, l'Administració prendrà acord respecte a la fiança dipositada pel
Contractista.
Després de la Recepció Definitiva de l’obra, el Contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat excepte
pel que fa als vicis ocults de la construcció.
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT
Article 40è.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions
provisionals i definitiva, aniran a càrrec del Contractista.
Per tant, el Contractista durant el termini de garantia serà el conservador de l’edifici, on tindrà el personal
suficient per atendre totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que l’establiment fos
ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepció Definitiva.
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA
Article 41è.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en la mateixa
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l’obligació del
Constructor de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la norma de conservació dels edificis i
quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin aconseguir-li per vicis de la
construcció.
PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA
Article 42è.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es trobés aquesta en les
condicions degudes, s’ajornarà la dita recepció definitiva i l'Arquitecte Director marcarà al Constructor els
terminis i formes en què hauran de realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuar-se dins aquells, podrà
resoldre’s el contracte amb pèrdua de la fiança.
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DEL QUAL HAGI ESTAT RESCINDIDA
Article 43è.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que fixi
el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal•lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i deixar l’obra en condicions de ser represes per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establits en l’article 36.
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a judici de l'Arquitecte Director, s’efectuarà cap
recepció definitiva.
CAPITULO II. CONDICIONS ECONÒMIQUES
EPÍGRAF 1r. PRINCIPI GENERAL
Article 44è.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les
quantitats meritades per la seva correcta actuació d’acord amb les condicions contractualment establides.
Article 45è.- La Propietat, el Contractista i, si escau, els Tècnics, poden exigir-ne recíprocament les garanties
adequades al compliment puntual de les seves obligacions de pagament.
EPÍGRAF 2n. FIANCES I ASSEGURANCES
Pel que fa a les garanties la Llei de l'Edificació estableix, per als edificis d’habitatge, la subscripció
obligatòria pel constructor, durant el termini d’una any, d’una assegurança de danys materials o de caució, o
bé la retenció pel promotor d’un 5 per cent del cost de l’obra per fer front als danys materials ocasionats per
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una deficient execució. Concretament el constructor també respondrà dels danys materials per vicis o
defectes d’execució que afectin elements de terminació o acabat de les obres dins el termini d’un any.
S’estableix igualment per als edificis d’habitatge la subscripció obligatòria pel promotor d’una assegurança
que cobreixi els danys materials que s’ocasionin a l’edifici y que afectin la seguretat estructural, durant el
termini de deu anys. Concretament s’assegurarà durant deu anys, dels danys materials causats a l’edifici por
vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres
elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.
Article 46è.- El Contractista presentarà fiança d’acord amb algun dels següents procediments segons
s’estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl•lic o valors, o aval bancari.
b) Mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.
FIANÇA PROVISIONAL
Article 47è.- En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per prendre part en
ella s’especificarà en l’anunci de la mateixa.
El Contractista a qui s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per a la mateixa, haurà de dipositar en el
punt i terminis fixats en l’anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions Particulars del
Projecte, la fiança definitiva que s’assenyali, fiança que pot constituir-ne en qualsevol de les formes
especificades en l’apartat anterior.
EXECUCIÓ DE TREBALLS A CÀRREC DE LA FIANÇA
Article 48è.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per ultimar l’obra en les
condicions contractades, l'Arquitecte Director en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a
un tercer, o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada,
sense perjudici dels gambals a què tingui dret el Propietari, en el cas que l'import de la fiança no bastés per
cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats de l’obra que no fossin de rebut.
DEL SEU DEVOLUCIÓ EN GENERAL
Article 49è.- La fiança retinguda serà tornada al Contractista un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de
l’obra. La Propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i liquidació dels seus deutes
causats por l’execució de l’obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes, ....
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS D’EFECTUAR-SE RECEPCIONS PARCIALS
Article 50è.- Si la Propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials,
tindrà dret el Contractista a què se li torni la part proporcional de la fiança.
EPÍGRAF 3r. DELS PREUS
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS
Article 51è.- El càlcul dels preus de les distintes unitats de l’obra és el resultat de sumar els costos directes,
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideraran costos directes:
a) La mà d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervenen directament en
l’execució de la unitat d’obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en l'unitat de que es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execució.
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c) Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d’accidents i malalties
professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per accionament o funcionament de
la maquinària i instal•lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obres.
e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal•lacions, sistemes i equips anteriorment
citats,
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d’instal•lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions edificació de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu
adscrit exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels
costos directes.
Es consideraran Despeses Generals:
Les Despeses generals d’empresa, despeses financers, càrregues fiscals i taxes de l’administració legalment
establides. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en les contractes
d’obres de l'Administració Pública aquest percentatge s’estableix un 13 per 100).
Benefici Industrial:
El Benefici Industrial del Contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors partides.
Preu d'Execució Material:
Es denominarà Preu d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a excepció
del Benefici Industrial i les despeses generals.
Preu de Contracta:
El Preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses generals i el Benefici
Industrial.
L’IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu.
PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE LA CONTRACTA
Article 52è.- En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractin a risc i
ventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, és a dir, el preu
d'Execució material, mes el tant per cent (%) sobre l’últim preu en concepte de Despeses Generals i Benefici
Industrial i del Contractista. Les Despeses generals es volen normalment en un 13% i el benefici s’estima
normalment en 6 per cent, tret que en les condicions particulars s’estableixi un altre destí.
PREUS CONTRADICTORIS
Article 53è.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitjà de l'Arquitecte decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna
circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar
l’execució dels treballs i en el termini que determina el Plec de Condicions Particulars. Si subsistís la
diferència s’acudirà en primer lloc, al concepte anàleg dins el quadre de preus del projecte, i en segon lloc, al
banc de preus mes freqüent a la localitat.
Els contradictoris que hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
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RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES
Article 54è.- Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació
oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats al quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres (amb referència a
Facultatives).
FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O APLICAR ELS PREUS
Article 56è.- En cap cas podrà al•legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels
preus o de forma de mesurar les unitats d’obra executades, s’estarà al que preveu primer lloc, al Plec
General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec de Condicions Particulars.
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS
Article 56è.- Contractant-ne les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que
l'increment no abast en la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un muntant
superior al cinc per cent (5 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.
Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la corresponents revisió
d’acord amb la fórmula establida en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència
en més que resulti per la variació del IPC superior al 5 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de
l’oferta.
RECULL DE MATERIALS
Article 57è.- El Contractista queda obligat a executar els arreplegues de materials o aparells de l’obra que la
Propietat ordena per escrit.
Els materials arreplegats, un cop abonats pel Propietari són, de l’exclusiva propietat d’aquest; del seu guarda
i conservació serà responsable el Contractista.
EPÍGRAF 4t. OBRES PER ADMINISTRACIÓ
ADMINISTRACIÓ
Article 58è.- Es denominen “Obres per Administració” aquelles en què les gestions que fan falta per a la seva
realització les porta directament el propietari; bé per si mateix o per un representant seu o bé per mediació
d’un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA
Article 59è.- Es denominen “Obres per Administració Directa” aquella en què el Propietari per si o per
mediació d’un representant seu, que pot ser el propi arquitecte-director, expressament autoritzat a aquests
efectes, porti directament les gestions precises per a l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant
el seu transport a l’obri i, en suma intervenint directament en totes les operacions precises perquè al personal
i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si ho hagués, o
l’encarregat de la seva realització, és un mer dependent del propietari, ja sigui com a empleat seu o com a
autònom contractat per ell, que és qui reuneix en si, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista.
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA
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Article 60è.- S’entén per “Obra per Administració Delegada o Indirecta” la que convenen un Propietari i un
Constructor perquè aquest, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que es
precisin i es convingui.
Són per tant, característiques peculiars de la “Obra per Administració Delegada o Indirecta” les següents.
- Per part del Propietari, l’obligació d’abonar directament o per la mediació del Constructor totes les despeses
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé
per si mateix o per mitjà de l'arquitecte-director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs,
l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-ne i, en suma tots els elements que cregui
precís per regular la realització dels treballs convinguts.
- Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements
constructius, els mitjans auxiliars precisos i, en suma tot el que, en harmonia amb la seva comesa, es
requereixi per a l’execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre
l'import total de les despeses efectuades i abonats pel Constructor.
LIQUIDACIÓ DE LES OBRES PER ADMINISTRACIÓ
Article 61è.- Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració de llegada o indirecta, regiran
les normes que a tals fins s’estableixin en la “Condicions Particulars d’índole Econòmica” vigents a l’obra; a
falta d’elles, els comptes d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la
que haurà d’acompanyar-me i agrupats en l’ordre que s’expressen els documents següents tots ells
conformats per l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic.
- Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o
ocupació dels dits materials a l’obra
- Les nòmines dels jornals abonades a allò que s’ha establit en la legislació vigent, especificant el nombre
d’hores treballades a l’obra por els operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant a les dites
nòmines una relació numèrica els encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici,
peons especialitzats i solts, listeros, guardes, etc., que hagin treballat a l’obra durant el termini de temps a
què corresponguin les nòmines que es presenten.
- Les factures originals dels transports de materials a l’obra o retirada d’enderrocs.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra la gestió o de la qual pagament hagi intervingut el
Constructor se li aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en
aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les
Despeses generals que al Constructor originin els treballs d’administració que realitza i el Benefici Industrial
del mateix.
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D’ADMINISTRACIÓ DELEGADA
Article 62è.- Excepte pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració Delegada els
realitzarà el Propietari mensualment segons els parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o pel seu
delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà amb la mateixa periodicitat, el mesurament de
l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per
als abonaments al Constructor tret que s’hagués pactat el contrari contractualment.
NORMES PER A L’ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS
Article 63è.- No obstant això les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el
Propietari per a l’adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar i adquirirlos, haurà de presentar el Propietari, o en la seva representació a l'arquitecte-director, els preus i les mostres
dels materials i aparells oferts, necessitant la seva amb l’aprovació prèvia abans d’adquirir-los.
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RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS
Article 64è.- Si dels parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor a
l'arquitecte-director, aquest advertís que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats
d’obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per a unitats
d’obra iguals o similars, se’l notificarà per escrit al Constructor, a fi que aquest faci les gestions precises per
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'arquitecte-director.
Si feta aquesta notificació al Constructor, als mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el
Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15
per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions
quinzenals que preceptivament han d’efectuar-se-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord quant als
rendiments de la mà d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR
Article 65è.- En els treballs de “Obres per Administració Delegada”, el Constructor només serà responsable
dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats per ell executades i també dels accidents
o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures
precises que en les disposicions legals s’estableixen.
En canvi, i excepte allò que s’ha expressat en l’article 63º. precedent, no serà responsable del mal resultat
que poguessin donar els materials o aparells elegits d’acord amb les normes establides en el dit article.
En virtut de l'anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.
EPÍGRAF 5è. DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS
FORMES DIVERSES D’ABONAMENT DE LES OBRES
Article 66è.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i tret que en Plec Particular de
Condicions Econòmiques es preceptuï una altra cosa, l’abonament dels treballs es podrà efectuar de les
formes següents:
1r Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l’adjudicació, disminuïda si
escau en l'import de la baixa efectuada per l’adjudicatari.
2è Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable de la qual s’hagi fixat per endavant, podent variar
només el nombre d’unitats executades.
Prèvia mediació i aplicant al total de les diverses unitats d’obra executades, del preu invariable estipulat per
endavant per a cadascuna d’elles, s’abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs
executats i ultimats amb arreglament i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, els que
serviran de base per a la mediació i valoració de les unitats.
3r Tant de variable per unitat d’obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos
empleats en la seva execució d’acord amb les ordres de l'arquitecte-director.
S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions del cas anterior.
4t Per llistes de jornals i rebuts de materials, autoritzats en la forma que el present “Plec General de
Condicions Econòmiques “ determina.
5è Per hores de treball, executat en les condicions determinades del contracte.
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS
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Article 67è.- En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin al contrac o en els “Plecs de Condicions
Particulars” que regeixin a l’obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades en els
terminis previstos, segons el mesurament que haurà practicat l'Aparellador o Arquitecte Tècnic.
Allò que s’ha executat pel Contractista en les condicions preestablies, es valorarà aplicant el resultat del
mesurament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent a cada unitat de l’obra i als
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint present a més a més allò que s’ha establit
en el present “Plec General de Condicions Econòmiques”, respecte a millores o substitucions de material i a
les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar els mesuraments necessaris per estendre la dita relació, se li facilitarà
per l'Aparellador o Arquitecte les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-los d’una nota
d’enviament, a fi de que, dins el termini de deu (10) dies a partir de la data de rebut de la dita nota, pugui el
Contractista examinar-los o tornar-los signats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions
o reclamacions que consideri oportunes. Dins els deu (10) següents al seu rebut, l'arquitecte-director
acceptarà o rebutjarà les reclamacions de Contractista si les hagués, donant compte al mateix de la seva
resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'arquitectedirector en la forma previnguda dels “Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals”.
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà l'arquitecte-director la
certificació de les obres executades.
Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s’hagi preestablit.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins el mes següent al període a què es refereixen, i tindran el
caràcter de document i entregues a bo compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la
liquidació final, no suposant tampoc les dites certificacions aprovació ni recepció de les obres que
comprenen.
Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a què la valoració es refereix. En el
cas que l'arquitecte-director ho exigís, les certificacions s’estendran a l’origen.
MILLORES D’OBRA LLIUREMENT EXECUTADES
Article 68è,- Quan el Contractista, fins i tot amb autorització de l'arquitecte-director, emprès materials de més
acurada preparació o més gran que l’assenyala’t en el Projecte o substituís una classe de fàbrica amb una
altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en
general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici
de l'arquitecte-director, no tindrà dret, no obstant això, mes que a l’abonament de què pogués correspondre-li
en el cas que hagués construït l’obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA
Article 69è.- Excepte el que preceptua el “Plec de Condicions Particulars d’índole econòmica”, vigent a l’obra,
l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb el procediment que
correspongui entre els que a continuació s’expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada,
s’abonaran previ mesurament i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran els preus contradictoris per a les unitats
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà íntegrament
al Contractista, excepte el cas que en el Pressupost de l’obra s’expressi que l'import de dita partida ha de
justificar-se, en aquest cas, l'arquitecte-director indicarà al Contractista i amb anterioritat a la seva execució,
el procediment que ha de seguir-se per portar el dit compte, que en realitat serà d'Administració, valorant-ne
els materials i jornals als preus que figurin en el Pressupost aprovat o, si no n’hi ha, als que amb anterioritat a
l’execució convinguin les dues parts, incrementant-ne el seu import total amb el percentatge que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.
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ABONAMENT D’ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS
Article 70è.- Quan fos necessari efectuar esgotaments injeccions o una altra classe de treballs de qualsevol
índole especial o ordinària, tindrà el Contractista l’obligació de realitzar-los i satisfer les despeses de tota
mena que ocasionin, sempre que la Direcció Facultativa ho considerés necessari per a la seguretat i qualitat
de l’obra.
PAGAMENTS
Article 71è.- Els pagaments s’efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu import,
correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades per l'arquitecte-director, en virtut de les
quals es verifiquen aquells.
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA
Article 72è.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat treballs
qualssevol, per al seu abonament es procedirà així:
Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s’haguessin
realitzat pel Contractista al moment oportú i l'arquitecte-director exigís la seva realització durant el termini de
garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d’acord amb els establit en els “Plecs
Particulars” o si no n’hi ha en els Generals, en el cas que els dits preus fossin inferiors als que regeixin en
l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims.
Si han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’edifici, per haver
estat aquest utilitzat durant el dit termini pel Propietari, es valoraran i abonaran als preus del dia prèviament
acordats.
Si s’han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de
la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista.
EPÍGRAF 6è. DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI DE TERMINACIÓ DE
LES OBRES
Article 73è.- La indemnització per retard en la terminació s’establirà en un tant per mil (0/00) de l'import total
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia de terminació fixat en el
Calendari d'Obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran a càrrec de la fiança.
DEMORA DELS PAGAMENTS
Article 74è.- Es rebutjarà tota sol•licitud de resolució del contracte fundada en la dita demora de Pagaments,
quan el Contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini d’execució que tingui
assenyalat al contrac.
EPÍGRAF 7è. DIVERSOS. DOCUMENTACIÓ DE L’OBRA EXECUTADA
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS
Article 75è.- No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en què a l'arquitecte-director hagi ordenat per
escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells
previstos al contrac. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte cas d’error en
els mesuraments del Projecte, a menys que l'arquitecte-director ordeni, també per escrit, l’ampliació de les
contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execució o ocupació, convingui per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
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materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin
sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'arquitecte-director introdueixi innovacions que suposin una
reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractada.
UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES
Article 76è.- Quan per qualsevol causa fora menester valorar obra defectuosa, però acceptable a judici de
l'arquitecte-director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament després de sentir el
Contractista, el qual haurà de conformar-se amb la dita resolució, excepte el cas en què, estant dins el
termini d’execució, prefereixi demolir l’obra i refer-la d’acord amb condicions, sense excedir el dit termini.
ASSEGURANÇA DE LES OBRES
Article 77è.- El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot que duri la seva execució
fins a la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin
per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre,
s’ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè a càrrec d’ella s’aboni l’obra que es construeixi i a
mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de la dita quantitat al Contractista s’efectuarà per
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte conformitat expressa del
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar del dit import per a menesters distints del
de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l'anteriorment exposat serà motiu suficient perquè el
Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de les despeses,
materials arreplegats, etc.; i una indemnització equivalent als danys causats al Contractista pel sinistre i que
no s’haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests
efectes per l'arquitecte-director.
A les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la porció d’edifici que hagi de ser assegurada i la
seva quantia, i si res es preveu, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici
afectada per l’obra.
Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el
Contractista, abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a fi de demanar d’aquest la seva prèvia
conformitat o inconvenients.
CONSERVACIÓ DE L’OBRA
Article 78è.- Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el termini
de garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva,
l'arquitecte-director en representació del Propietari, podrà disposar tot el que sigui necessari perquè s’atengui
a la guarderia, neteja i tot el que fos menester per a la seva bona conservació abonant-se tot això per compte
de la Contracta.
En abandonar el Contractista l’edifici, tant per bona terminació de les obres, com en el cas de resolució del
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'arquitecte-director fixi.
Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas que la conservació de l’edifici vagi a càrrec del
Contractista, no haurà d’haver-hi en ell mes eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables per a
la seva guarderia i neteja i per als treballs que fos necessari executar.
En tot cas, ocupat o no l’edifici està obligat el Contractista a revisar l’obra, durant el termini expressat,
procedint en la forma prevista en el present “Plec de Condicions Econòmiques”.
ÚS PEL CONTRACTISTA D’EDIFICI O BÉNS DEL PROPIETARI
Article 79è.- Quan durant l’execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i amb l’autorització
prèvia del Propietari, edificis o faci ús de materials o útils pertanyents al mateix, tindrà obligació reparar-los i
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conservar-los per fer entrega d’ells a la terminació del contracte, en perfecte estat de conservació reposant
els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes als
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del matèria, propietats o edificacions, no hagués complert
el Contractista amb allò que s’ha previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d’aquell i a
càrrec de la fiança.
Documentació de l’obra executada
D’acord a l’art. 7 de la Llei de l'Edificació un cop finalitzada l’obra, el projecte amb la incorporació, si escau,
de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d’obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.
A la dita documentació s’adjuntarà, almenys, l’acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han
intervingut durant el procés d’edificació, així com la relativa a les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i
les seves instal•lacions, de conformitat amb la normativa que se li apliqui.
Tota la documentació a què fa referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà
entregada als usuaris finals de l’edifici.
CAPITULO III: CONDICIONS TÈCNIQUES
EPÍGRAF 1r. CONDICIONS GENERALS
QUALITAT DELS MATERIALS
Article 80è.- Tots els materials a emprar en la present obra seran de primera qualitat i reuniran les
condicions exigides en les condicions generals d’índole tècnica previstes en el Plec de Condicions de
l'Edificació de 1960 i la resta de disposicions vigents referents a materials i prototips de construcció.
PROVES I ASSAJOS DE MATERIALS
Article 81è.- Tot els materials a què aquest capítol es refereixen podran ser sotmesos a les anàlisis o proves,
per compta de la contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi
estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obres, ben entès que serà
rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per a la bona pràctica de la construcció.
MATERIALS NO CONSIGNATS EN PROJECTE
Article 82è.- Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les
condicions de bondat necessàries, segons el parer de la Direcció Facultativa, no tenint el contractista dret a
cap reclamació per aquestes condicions exigides.
CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ
Article 83è.- Tots els treballs inclosos en el present projecte s’executaran acuradament, d’acord amb les
bones pràctiques de la construcció, d’acord amb les condicions establides en el Plec General d'Arquitectura
de 1960, i complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no podent, per tant,
servir de pretext al contractista la baixa en la subhasta, per variar aquesta acurada execució ni la
primeríssima qualitat de les instal•lacions projectades quant als seus materials i mà d’obra, ni pretendre
projectes addicionals.
B-

Tipus B

B0 -

Familia 0

B03 -

GRANULATS

B031 - SORRES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310500,B031U210,B0312010,B0311010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
Sorra de marbre blanc
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
De pedra calcària
De pedra granítica
Sorra per a confecció de morters
Sorra per a reblert de rases amb canonades
Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra,
entre d'altres:
Classificació geològica.
Estudi de morfologia.
Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament
la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats
superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació
de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
Material ceràmic: <= 5% del pes
Partícules lleugeres: <= 1% del pes
Asfalt: <= 1% del pes
Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
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IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V,
varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE
EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Per formigons d'alta resistència: < 40
Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
Granulat gruixut:
Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
Granulat fí:
Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
Granulat gruixut:
Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
Granulat fí:
Granulat arrodonit: <= 6% en pes
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Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm
¦ pel tamís ¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦
A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que
es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar
els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres
d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
Identificació del subministrador
Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la cantera
Data del lliurament
Nom del peticionari
Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
Quantitat de granulat subministrat
Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid
subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol•liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la
següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma (UNE-EN 12620)
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
Data d'emissió del certificat
Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
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Naturalesa del material
Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
Presència d'impureses
Detalls de la seva procedència
Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com
a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de
l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha
de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
Terrossos d'argila (UNE 7133).
Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2
(UNE EN 1744-1).
Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
Assaig petrogràfic
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
Assaig d'identificació per raigs X.
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge
o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de
projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè
(UNE-EN 933-9) compleix el següent:
Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en
els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder
utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són
les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
____________________________________________________________________________
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GRANULATS

B032 - SAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejarse amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que
puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries
estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís
0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de
granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
Sauló garbellat: <= 50 mm
Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
Humitat natural (UNE EN 1097-5)
Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
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Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots
consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.
____________________________________________________________________________
B0 -
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GRANULATS

B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0332300,B0332Q10,B0331Q10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
Confecció de formigons
Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
Material per a drenatges
Material per a paviments
El seu origen pot ser:
Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
De pedra granítica
De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
Granulats reciclats provinents de construcció de maó
Granulats reciclats provinents de formigó
Granulats reciclats mixtes
Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra,
entre d'altres:
Classificació geològica.
Estudi de morfologia.
Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o
corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
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Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació
de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
Material ceràmic: <= 5% del pes
Partícules lleugeres: <= 1% del pes
Asfalt: <= 1% del pes
Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl•lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl•lics: Nul
Ús admissible:
Drenatges
Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
Protecció de cobertes
Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl•lics: Nul
Ús admissible:
Drenatges
Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
Per a confecció de formigons
Per a drens
Per a paviments
Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció
del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V,
varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les
següents dimensions:
0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament
de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º
(amb la direcció de formigonat)
0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït
(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon
del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE
EN 1744-1):
Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Granulats naturals: <= 1% en pes
Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Granulats naturals: <= 0,8% en pes
Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.)
14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
Altres granulats: Nul
Reactivitat:
Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):
Nul•la
Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul•la
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
Granulats reciclats mixtos: < 18%
Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats
superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge
d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís
0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons
les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
F15/d85: < 5
F15/d15: < 5
F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció
x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos
de vàries capes. La més gruixuda es col•locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les
condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es
podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les
condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més
de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1
i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2%
(UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar
els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
Identificació del subministrador
Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
Data del lliurament
Nom del peticionari
Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
Quantitat de granulat subministrat
Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid
subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol•liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions

Pàgina 52 de 229

R_185_19

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE MILLORA DE LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ REUS

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la
següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma (UNE-EN 12620)
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
Data d'emissió del certificat
Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
Naturalesa del material
Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
Presència d'impureses
Detalls de la seva procedència
Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el
compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció
de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com
a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de
l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha
de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
Terrossos d'argila (UNE 7133)
Partícules toves (UNE 7134)
Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2
(UNE EN 1744-1).
Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
Assaig petrogràfic
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
Assaig d'identificació per raigs X.
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
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S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:
Classificació geològica
Estudi de morfologia
Aplicacions anteriors
Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar
noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A
DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.
____________________________________________________________________________
B0 -

Familia 0

B03 -

GRANULATS

B037 - TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0372000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits
naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.
Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de
grava natural.
Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les
condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa
on es col•loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de
grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre
que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.
Composició química:
Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en
contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
A la resta: < 1%
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Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats
procedents de demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el
fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a
la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
Categoria de trànsit pesat T00 a T2:
Àrids per a tot-u: < 30
Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35
Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:
Àrids per a tot-u: < 35
Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
Fracció 0/4 del material:
T00 a T1: > 40
T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:
Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:
T00 a T1: > 35
T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104
Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:
Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10
Límit líquid, segons UNE 103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦ ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20 ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦ 40 ¦
100
--¦
¦ 32 ¦
88-100 100
100
¦
¦ 20 ¦
65-90 75-100 65-100 ¦
¦ 12,5 ¦
52-76 60-86 47-78
¦
¦
8 ¦
40-63 45-73 30-58
¦
¦
4 ¦
26-45 31-45 14-37
¦
¦
2 ¦
15-32 20-40 0-15
¦
¦ 0,500 ¦
7-21 9-24 0-6
¦
¦ 0,250 ¦
4-16 5-18 0-4
¦
¦ 0,063 ¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:
Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1
de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de
la Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN
13242.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).
Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.
Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.
Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).
Referència a la norma EN 13242.
Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.
Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides
superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol•licitarà en aquest cas, els resultats dels
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assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol•licitar assaigs de control
de recepció si ho creu convenient.
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres,
segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:
Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons
Annex A de la UNE-EN 933-9.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació i caracterització del material:
Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.
Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons
Annex A de la UNE-EN 933-9.
En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots
consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es
podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades a cada assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.
____________________________________________________________________________
B0 -

Familia 0

B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret
697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
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Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb
les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a
mínim, la següent informació:
Consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
TM: Grandària màxima del granulat en mm.
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que
ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties
i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants
o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de
superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art.
30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j
dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
fcm (t) = ßcc(t)•fcm
ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del
formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment
ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5),
= 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
Formigons en massa >= 20 N/mm2
Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE
80307)
Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/BW, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
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Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/AM(V,P) (UNE-EN 197-1)
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
Formigons en massa (HM):
2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
Formigó en massa: <= 0,65
Formigó armat: <= 0,65
Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluida: 10-15 cm
Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Consistència fluida: ± 2 cm
Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con ¦
Condicions
¦
¦ d'Abrams(mm) ¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
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¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦ H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦
¦ H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés
de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària ¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦ 350 ¦
¦
25
¦ 370 ¦
¦
20
¦ 385 ¦
¦
16
¦ 400 ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés
de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs
el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
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Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Data i hora de lliurament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Quantitat de formigó subministrat
Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
Resistència a la compressió
Tipus de consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
Contingut de ciment per m3
Relació aigua/ciment
Tipus, classe i marca del ciment
Contingut en addicions
Contingut en additius
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
Identificació del ciment, additius i addicions
Designació específica del lloc de subministrament
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes
s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran
6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran
necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient
experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es
realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació
correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
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Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de
control de com a màxim:
Volum de formigonament: <= 100 m3
Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
Massissos:
Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i
tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicantlos per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a
l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes
les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu
de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00
metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de
càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el
contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut
resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada,
els següents assaigs:
Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
Terrossos d'argila (UNE 7133)
Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
Substàncies perjudicials (EHE)
Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 9331)
Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
Consistència (UNE 83313)
Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ
ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos
dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >=
1
Altres casos: N >= 3
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >=
1
Altres casos: N >= 4
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >=
2
Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop
efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a
cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris
d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció
molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
f(x) Funció d'acceptació
x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
K2 Coeficient:
Coeficient:
Número de pastades:
3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats
de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36
pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa
dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de
la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N,
arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor
de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
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Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:
Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del
contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de
prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas,
s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol•licitar la realització d'assaigs d'informació.
Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de
la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informació.
Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran
a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores
anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent
al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal
distingir tres casos:
Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva
reconstrucció, a càrrec del Contractista.
Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia
del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de
les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de
la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant
aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
2 sèries: 0,88
3 sèries: 0,91
4 sèries: 0,93
5 sèries: 0,95
6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà
el camió controlat.
____________________________________________________________________________
B0 -

Familia 0

B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN14C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col•laboren a millorar la durabilitat
del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a
conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó
estructural al procés d'abocat
Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques
adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les
especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits
químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb
les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
Contingut de ciment, en pes: ± 3%
Contingut de granulats, en pes: ± 3%
Contingut d'aigua: ± 3%
Contingut d'additius: ± 5%
Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Data i hora de lliurament
Quantitat de formigó subministrat
Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de
neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la
consistència i la mida màxima del granulat.
Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
Tipus i contingut de ciment
Relació aigua ciment
Contingut en addicions, si es el cas
Tipus i quantitat d'additius
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Identificació del ciment, additius i addicions emprats
Identificació del lloc de subministrament
Identificació del camió que transporta el formigó
Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
Control de les condicions de subministrament.
Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi
a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa
dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
____________________________________________________________________________
B0 -

Familia 0

B07 -

MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B0710250.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
Morter adhesiu
Morter sintètic de resines epoxi
Morter refractari
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua
forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície
plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures,
utilitzat per a la col•locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals,
que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa,
additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues
minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més
components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
1: Normal
2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
F: D'adormiment ràpid
T: Amb lliscament reduït
E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió
millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
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Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es col•loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida,
d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu
cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o
igual al valor que figura especificat
Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o
igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima
declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o
en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent:
Característiques dels morters frescos:
Temps d'us (EN 1015-9)
Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
Característiques dels morters endurits:
Resistència a compressió (EN 1015-11)
Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
Absorció d'aigua (EN 1015-18)
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
Conductivitat tèrmica (EN 1745)
Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin
aplicables)
Característiques addicionals per als morters lleugers:
Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
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Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
Reacció davant del foc:
Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de
la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
Morter adhesiu: 1 any
Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES
CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol•liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Nom del producte
Marca del fabricant i lloc d'origen
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
Referència a la norma UNE-EN 12004
Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
Instruccions d'us:
Proporcions de la mescla
Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està
llest per a ser aplicat
Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
Mètode d'aplicació
Temps obert
Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol•liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
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- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat
(concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Referència a la norma UNE-EN 998-2
Nom del fabricant
Codi o data de fabricació
Tipus de morter
Temps d'us
Contingut en clorurs
Contingut en aire
Proporció dels components (morters prescrits)
Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
Resistència d'unió (adhesió)
Absorció d'aigua
Permeabilitat al vapor d'aigua
Densitat
Conductivitat tèrmica
Durabilitat
Mida màxima del granulat
Temps obert o temps de correcció
Reacció davant el foc
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC,
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions d'utilització
Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons
les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència
del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes
prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE
RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les
condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat
del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el
projecte.
____________________________________________________________________________
B0 -

Familia 0

B09 -

ADHESIUS

B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B090UP05.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
En dispersió aquosa
Aquós en dispersió vinílica
En solució alcohòlica
De poliuretà bicomponent
De poliuretà (un sol component)
De PVC
De resines epoxi
Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col•locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col•locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col•locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col•locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col•locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser
mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel•lícula líquida:
La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls,
pallofes ni dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
Temperatura d'enduriment: >= 15°C
Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel•lícula seca:
Àcid cítric, 10%: 15 dies
Àcid làctic, 5%: 15 dies
Àcid acètic, 5%: 15 dies
Oli de cremar: Cap modificació
Xilol: Cap modificació
Clorur sòdic, 10%: 15 dies
Aigua: 15 dies
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PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col•locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer
acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
Densitat: ± 0,1%
Extracte sec: ± 3%
Contingut de cendres: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Data de caducitat
Pes net o volum del producte
Instruccions d'ús
Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
Toxicitat i inflamabilitat
Temps d'assecat
Rendiment
Per adhesius de dos components:
Proporció de la mescla
Temps d'inducció de la mescla
Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
Color
Densitat
Viscositat
Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de
fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B0 -

Familia 0

B0A -

FERRETERIA

B0A1 - FILFERROS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
Filferro d'acer
Filferro d'acer galvanitzat
Filferro d'acer plastificat
Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de
l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat
per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE
36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
Identificació del fabricant o nom comercial
Identificació del producte
Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de
calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
____________________________________________________________________________
B0 -

Familia 0

B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34134.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea
de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria
perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades
en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes
al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN
10080.
Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
Aptitud al doblegat:
Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
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Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
Tensió d'adherència:
D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
Tensió de última d'adherència:
D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de
malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació
d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques mecàniques:
B 500 T
Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
Allargament al trencament: >= 8%
Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de
diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte
queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal•lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
Descripció de la forma
Referència a la norma EN
Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre
elements i sobrellargs
Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres
o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un
dels elements aparellats, en malles dobles)
Diàmetres relatius dels elements:
Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
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(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)
Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de
l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la
classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de
repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir
la informació següent:
Identificació del subministrador
Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
Número de sèrie del full de subministrament
Nom de la fàbrica
Data d'entrega i nom del peticionari
Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
Diàmetres subministrats
Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
Forma de subministrament: barra o rotlle
Identificació i lloc de subministrament
Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors,
on s'ha d'incloure la informació següent:
Data d'emissió del certificat
Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
Certificat de l'assaig de doblegat simple
Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD

Pàgina 76 de 229

R_185_19

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE MILLORA DE LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ REUS

Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència
mitjançant l'assaig de la biga
Marca comercial de l'acer
Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la
norma EHE-08.
Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les
especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a
formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta
conformitat es podrà efectuar mitjançant:
La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer
subministrat:
Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador,
fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu
fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per
persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una
còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant
la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5
assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de
producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres.
Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant
la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10,
i realitzat en un laboratori acreditat
En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb
l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:
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El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les
característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de
les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
Pes del lot <= 30 t
Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses
consecutives des de la mateixa instal•lació de ferralla
Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes
per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no
s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a
les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció
sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de
les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de
la corruga.
Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres
de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es
revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les
desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar
les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent
només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de
material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada
marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos,
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es
tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si
es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una
presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el
lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues
metàl•liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que
un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
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En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que
presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries,
s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la
remesa.
____________________________________________________________________________
B4 -

MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44 -

MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z502A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus 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
Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica
S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
Amb soldadura
Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada
a la corrosió atmosfèrica):
Una capa d'emprimació antioxidant
Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de
l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de
condicions tècniques de subministrament següents:
Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1
i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
Perfil IPN: UNE-EN 10024
Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
Perfil UPN: UNE-EN 10279
Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
Perfil T: UNE-EN 10055
Rodó: UNE-EN 10060
Quadrat: UNE-EN 10059
Rectangular: UNE-EN 10058
Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
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PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de
l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques
de subministrament següents:
Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de
l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions
tècniques de subministrament del producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNEEN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER 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.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
Per arc submergit amb fil/filferro
Per arc submergit amb 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 de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN
287-1.
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.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
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.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les
toleràncies establertes.
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.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada
abans de fer la següent.
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.
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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 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article
77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament
quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes
d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material
no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat
no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten
les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
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 establerts a l'article 29.2 de
l'EAE.
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
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, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques
particulars.
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 .
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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 la clau dinamomètrica.
Mètode de la femella indicadora.
Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament
quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes
d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material
no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat
no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten
les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per
al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat
el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert
temps.
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.
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.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb
diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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kg de pes necessari subministrat a l'obra, 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
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones
técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de
grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias
dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
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:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I
PERFILS D'ACER BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació
abreujada
Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és
aplicable, la mostra
El nom del fabricant o la seva marca comercial
La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció
transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet
o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol•liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl•liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col•locar sobre el producte
acompanyat per:
El número d'identificació de l'organisme de certificació
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El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
Referència a la norma EN 10025-1
Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el
capítol 2 de la norma EN 10025-1
Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER
CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la
següent informació:
Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
Tipus i qualitat de l'acer
Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix,
el marcatge CE
Nom o logotipus del fabricant
Codi de producció
Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
La designació abreujada
El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de
comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent
(únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol•licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol•licitar assaigs de control
de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a
mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció
requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
Procedència de fabricant
Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
Sèrie lleugera: e <= 16 mm
Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
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Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:
Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461,
UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a
tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura
realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació.
Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la
norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris
establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris
establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la UNE
10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:
Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així
com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1
seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats
adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no
imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria
d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs
segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si
ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas
contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça
incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les
unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de
la soldadura.
____________________________________________________________________________
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B6 -

MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6A -

MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

B6A1 - REIXATS METÀL•LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6A14KR4.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable, malla de torsió simple, malla electrosoldada, o malla
ondulada, i mecanismes que formen el bastiment i les fulles de les portes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els acabats dels perfils poden ser pintats o galvanitzats en el cas de perfils d'acer no inoxidable.
Les malles poden ser galvanitzades, galvanitzades i pintades o plastificades.
Els perfils i les malles han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No han de tenir
esquerdes ni despreniments en el recobriment.
La grandària, el tipus i la disposició dels perfils han de complir les especificacions de la documentació técnica
del projecte.
Els perfils han de ser rectes si no s'indica el contrari a la DT.
La separació entre barrots o perfils, si es el cas, ha de ser inferior a 12 cm.
La unió entre els perfils ha d'estar feta per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autorroscants en cas que el perfil porti plecs especialment per allotjar la
rosca del cargol.
Si els perfils són galvanitzats, les soldadures han d'estar tractades amb pintura de pols de zenc amb resines
(galvanització en fred). Si els perfils són d'acer inoxidable les soldadures han d'estar pulides.
Si l'acabat dels perfils és pintat, aquest haurà de ser amb una capa d'emprimació antioxidant i dues d'esmalt.
El sistema de tancament ha de ser d'un punt. Cada fulla ha de tenir tres frontisses.
La fulla que no porti el mecanisme de tancament ha de tenir elements per a la seva fixació al paviment.
La qualitat de la manyeria utilitzada no ha de ser inferior a la qualitat de la porta .
Toleràncies:
Llargària dels perfils: ± 1 mm
Dimensions de la secció:
Gruix <= 1,5 mm: ± 0,5 mm
Gruix > 1,5 mm: ± 0,8 mm
Secció dels perfils: ± 2,5%
Rectitud dels perfils: ± 2 mm/m
Torsió dels perfils: ± 1°/m
Planor: ± 1 mm/m
Angles: ± 1°
ACER GALVANITZAT:
Protecció de galvanització: >= 385 g/m2
ACER INOXIDABLE:
Ha de ser apte per al soldatge.
La composició química de l'acer s'ha d'ajustar a les especificacions següents:
Carboni: < 0,08%
Manganés: < 2,00%
Silici: < 1,00%
Fosfor: < 0,04%
Sofre: < 0,04%
Coure: 16,00-18,00%
Niquel: 10,00-14,00%
Molibdé: 2,00-2,50%
Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor.
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Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el
terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B7 -

Familia 7

B7B -

GEOTÈXTILS

B7B1 - GEOTÈXTILS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B111F0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament
mitjançant punxonament
Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
Feltre teixit de fibres de polipropilè
Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
F: Filtració
S: Separació
R: Reforç
D: Drenatge
P: Protecció
STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h
des de la seva col•locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma
corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura
asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
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UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R,
F+R+S
UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R,
F+S, R+S, F+R, F+R+S
UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotèxtils:
Característiques essencials:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)
Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
Característiques complementàries:
Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
Característiques essencials:
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Característiques complementàries:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Característiques complementàries:
Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
Característiques essencials:
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
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Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i
fonaments
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de
terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
Característiques essencials:
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
Característiques complementàries:
Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
Característiques essencials:
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
Característiques essencials:
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció relaxació de tensions (STR):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Retenció del betúm: (UNE-EN 15381)
Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les especificacions
addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim
de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones
ferroviarias.
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UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de
tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control
de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de
residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores de residuos líquidos.
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol•liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:
Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora
Dates de subministrament i de fabricació
Quantitat que es subministra
Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat
Nom i adreça del comprador i del destí
Referència de la comanda
Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la documentació de
acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o normes UNE-EN sota les que s'hagi fet
marcatge.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal•lació, que contenguin com a
mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:
Nom del fabricant o marca comercial
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Identificació del producte
Massa nominal en kg
Dimensions
Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
Tipus de polímer principal
Classificació del producte segons ISO 10318
OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la
DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF
pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assajos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assajos
o rebuig del lot).
____________________________________________________________________________
B8 -

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 -

MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZB000,B89ZM000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel•lulòsiques o
anilàcies i pigments resistents als àlcalis
Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç
apagada
Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa
i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en
una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades,
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per
evaporació del dissolvent
Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà,
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la
intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina,
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
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Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel•lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: 2 h
Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel•lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats
microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola
fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel•lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni
dipòsits durs
Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa
uniforme després de l'assecat
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 30
Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel•lícula seca:
Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel•lícula líquida:
La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 2 h
Pes específic:
Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
Rendiment: > 6 m2/kg
Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel•lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
Resistència al rentat (DIN 53778):
Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
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Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel•lícula líquida:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
procediments pneumàtics
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 4 h
Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel•lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola
fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel•lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments.
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa,
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h
Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel•lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel•lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments.
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa,
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
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Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel•lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
Resistència química:
A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
A l'acid làctic al 5%: 15 dies
A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
A l'oli de cremar: Cap modificació
Al xilol: Cap modificació
Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel•lícula líquida:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa,
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel•lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola
fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola
fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 20 min
Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 30 min
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Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 30 min
Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
Tracció: >= 16 N/mm2
Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel•lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments.
Ha de tenir una consistència adequada.
Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 2 h
Pes específic: < 17 kN/m3
Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel•lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Resistència al rentat (DIN 53778):
Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA,
EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Codi d'identificació
Pes net o volum del producte
Data de caducitat
Instruccions d'ús
Dissolvents adequats
Límits de temperatura
Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
Toxicitat i inflamabilitat
Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Codi d'identificació
Pes net o volum del producte
Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Codi d'identificació
Pes net o volum del producte
Instruccions d'ús
Temps d'estabilitat de la barreja
Temperatura mínima d'aplicació
Temps d'assecatge
Rendiment teòric en m/l
Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol•licitarà en aquest cas, els resultats dels
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assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol•licitar assaigs de control
de recepció si ho creu convenient.
Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
Pes específic UNE EN ISO 2811-1
Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
Esmalt sintètic:
Assaigs sobre la pintura líquida:
Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
Índex de despreniments INTA 16.02.88
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
Assaigs sobre la pel•lícula seca:
Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
Conservació de la pintura INTA 16.02.26
Esmalt de poliuretà:
Assaigs sobre la pintura líquida:
Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
Índex de despreniments INTA 16.02.88
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
Assaigs sobre la pel•lícula seca:
Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
Resistència a agents químics UNE 48027
Conservació de la pintura INTA 16.02.26
Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides
en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
____________________________________________________________________________
B8 -

MATERIALS PER A REVESTIMENTS
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MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAN000,B8ZAA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador
format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment
amb oli de llinosa
Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i
dissolvents
Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà
soles o modificades
Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en
ser barrejades amb un activador
Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè
amb dissolvents i altres additius
Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament
de tensioactius aniònics i sabons.
Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics,
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes
derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel
R.D. 830/2010
Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
Solució de silicona
Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius
modificadors de la brillantor
Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o
modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants
de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir
bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel•lícula líquida:
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Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 5 h
Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel•lícula seca:
Ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Adherència (UNE 48032): <= 2
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel•lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel•lícula seca:
Ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Adherència (UNE 48032): <= 2
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
Resistència química:
A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
A l'acid làctic al 5%: 15 dies
A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
A l'oli de cremar: Cap modificació
Al xilol: Cap modificació
Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
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VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel•lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 30 min
Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel•lícula seca:
Ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Adherència (UNE 48032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02
26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel•lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments.
Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment seca: < 6 h
Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel•lícula seca:
Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68): >= 150 h
Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
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Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 45 min
Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 15 min
Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel•lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i
ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
Al tacte: < 30 min
Totalment seca: < 2 h
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel•lícula seca:
Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel•lícula líquida:
La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i
ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 15 min
Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel•lícula seca:
Gruix de la capa: 4 - 10 micres
Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
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pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel•lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments.
Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: 30 min - 4 h
Totalment seca: < 12 h
Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel•lícula seca:
Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé
les superfícies poroses sense deixar pel•lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Acabat, en el vernís
Codi d'identificació
Pes net o volum del producte
Data de caducitat
Instruccions d'ús
Dissolvents adequats
Límits de temperatura
Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
Toxicitat i inflamabilitat
Color, en el vernís de poliuretà de dos components
Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol•licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol•licitar assaigs de control
de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL•LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
Assaigs sobre pintura líquida:
Dotació de pigment
Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
Assaigs sobre pel•lícula seca:
Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
Índex d'anivellament INTA 160289
Índex de despreniment INTA 160.288
Temps d'assecat INTA 160.229
Envelliment accelerat INTA 160.605
Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ
D'ELEMENTS METÀL•LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides
en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE
PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha
de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96 -

MATERIALS PER A VORADES

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96514B0C0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa
superficial
S'han considerat les formes següents:
Recta
Corba
Recta amb rigola
Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral•leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;
cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
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Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10
Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
Identificació del fabricant o la fàbrica
Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la
resistència a la flexió
Referència a la norma UNE-EN 1340
Identificació del producte
Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat,
hi ha de constar la següent informació:
Identificació del fabricant o la fàbrica
Data de producció
Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la
resistència a la flexió
Referència a la norma UNE-EN 1340
A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol•liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **.
** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN
1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de
realitzar els següents assaigs:
Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha
de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol•licitar, en aquest cas, els resultats
dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de
qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339,
UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o
que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del
plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si
continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les
condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.
____________________________________________________________________________
BQ -

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ1 - BANCS
BQ13 - BANCS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ13S240.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Banc prefabricat de fusta tractada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes.
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares.
Toleràncies:
Dimensions: ± 4 mm
Fletxa de les arestes: ± 0,1%
Planor: ± 2 mm
Balcaments: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col•locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Recepció del certificat de garantia del fabricant.
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Comprovacions geomètriques i de dimensions.
Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin
a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
____________________________________________________________________________
BQ -

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ3 - FONTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ3Z1300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col•locar amb dau de formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
Aixeta de funcionament temporitzat
Mecanismes interiors de l'aixeta
Entrada d'aigua de la xarxa
Envoltang o carcassa
Reixeta de desguàs
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl•lica resistent a l'oxidació.
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable.
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e hidràuliques, en
l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte exterior.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.
No s'ha de produïr escames ni despreniments.
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal•lador.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la font i
l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc de treball.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus,
depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm.
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum: <= 7 bar
Cabal mínim d'aigua a 3 bar: 0,2 l/s
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal•lat, una placa que indiqui de manera indeleble:
Identificació del constructor (nom o raó social)
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Nom del fabricant
Instruccions d'instal•lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Recepció del certificat de garantia del fabricant.
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Comprovacions geomètriques i de dimensions.
Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin
a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
____________________________________________________________________________
BQ -

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQA - APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR
BQA2 -

JOCS DE FUSTA PER A INFANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQA250B080,BQA250B180,BQA25B280.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Jocs per a infants, de fusta tractada o pintada.
JOCS DE FUSTA TRACTADA:
Joc format per una estructura de troncs de fusta rodons.
Els elements de fusta han d'estar tractats a l'autoclau i amb emprimació protectora.
La superfície dels elements de fusta ha d'estar pulida i sense escorça.
Tots els elements d'unió, les cadenes de suspensió i d'altres elements metàl•lics, han de ser d'acer
galvanitzat o d'acer inoxidable.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Material dels troncs: Pi nòrdic. Qualitat II (DIN 4074)
Toleràncies:
Dimensions: ± 20 mm
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JOCS DE FUSTA PINTADA:
Joc format amb siluetes de contraplacat.
Les peces de contraplacat han de ser resistents a l'aigua.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Toleràncies:
Dimensions: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col•locació, de manera que no es deformin i en llocs
protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BR -

MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS
BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR341150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
Bioactivador microbià
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu
orgànica de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d'humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Designació del producte que conté
Nom del fabricant o marca comercial
Pes net
Estat físic
Composició química
Solubilitat
Reacció
Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les
especificacions.
Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000
m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i
amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia
corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.
____________________________________________________________________________
BR -

MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3P2210.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
Terra vegetal
Terra àcida
Terra volcànica
Escorça de pi
Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de
matèria orgànica.
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La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs
orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
Sorra: 50 - 75%
Llim i argila: < 30%
Calç: < 10%
Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
Nitrogen: 1/1000
Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
Sorra: 50 - 75%
Llim i argila: < 30%
Calç: < 10%
Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
Nitrogen: 1/1000
Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel•lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
Cel•lulosa desfibrada: 40%
Palla de cereal: 50%
Paper reciclat: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
Identificació del producte
Nom del fabricant o marca comercial
Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les
especificacions.
Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000
m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i
amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia
corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.
___________________________________________________________________________
D-

Tipus D

D0 -

Familia 0

D06 -

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060M0B2,D060Q021.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas,
elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb
les prescripcions de l'EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
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Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
Cendres volants: <= 35% pes de ciment
Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul•la
Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col•locació del formigó, no pot ser
superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans
d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
____________________________________________________________________________
E-

Tipus E

E2 -

ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 -

MOVIMENTS DE TERRES

E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2213422.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
Neteja i esbrossada del terreny
Excavació per a caixa de paviment
Excavació per a buidat de soterrani
Excavació per a rebaix
Excavació per dames
Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
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Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Excavació per dames:
Preparació de la zona de treball
Replanteig de l'amplària de les dames
Numeració i definició de l'ordre d'excavació
Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Protecció dels elements que s'han de conservar
Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
Preparació de la zona de treball
Situació de les referències topogràfiques externes
Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
Introducció del morter a les perforacions
Trossejat de les restes amb martell trencador
Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre
20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de
resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar
amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un
assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària
la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries,
etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel
procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de
plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que
s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines
o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la
maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
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S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la
mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un
abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 100 mm
Nivells: + 10 mm, - 50 mm
Planor: ± 40 mm/m
Angle del talús: ± 2°
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es realitzarà
l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la DF, aplicant al
replanteig les següents dimensions:
Amplària inferior del talús.
Amplària superior del talús.
Amplària de la dama.
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels extreme del
talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària igual a una dama per N unitats.
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat, aquesta
operació es repetirà N vegades.
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques dels
elements estructurals
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una
instal•lació autoritzada de gestió de residus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
Amplària: >= 4,5 m
Pendent:
Trams rectes: <= 12%
Corbes: <= 8%
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació
d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació
d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest
cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________
E2 -

ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 -

MOVIMENTS DE TERRES

E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E222B432.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal•lacions, realitzades amb mitjans
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o
amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre
20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que
determini la DF.
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El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
Planor: ± 40 mm/m
Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
Nivells: ± 50 mm
Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
Amplària: >= 4,5 m
Pendent:
Trams rectes: <= 12%
Corbes: <= 8%
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just
abans de la col•locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de
l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos
següents:
S'hagi de treballar a dins
Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un
sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua
interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció
de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera
____________________________________________________________________________
E7 -

IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7B -

GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7B111F0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col•locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
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Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament
mitjançant punxonament
Feltre teixit de fibres de polipropilè
Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació del suport
Col•locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte,
en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col•locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de
cobrir abans de 24 h des de la seva col•locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col•locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i
transversals
Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
Neteja i repàs del suport.
Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
Neteja i repàs del suport.
Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució
dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT
EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà
un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
E8 -

REVESTIMENTS

E89 -

PINTATS

E89B - PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E89BABJ0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents
capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
Superfícies de fusta
Superfícies metàl•liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
Estructures
Paraments
Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la
pintura d'acabat
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel•lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
Humitat relativa de l'aire > 60%
En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han
de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del
fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de
la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda,
segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després
de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser
inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques.
Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL•LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir
lleugerament amb pintura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la superfície a pintar.
Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel•lícula del recobriment sobre un element metàl•lic (UNE EN ISO 2808)
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________
E9 -

PAVIMENTS

E92 -

SUBBASES

E923 - SUBBASES DE GRANULAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9232B91.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Aportació de material
Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
Nivell de la superfície: ± 20 mm
Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats
dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible
és la de la preparació per a col•locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans
adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de
la DF.
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Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari
tornant a compactar i allisar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E9 -

PAVIMENTS

E9Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9Z4AA16.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col•locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de
barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a
l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Tallat i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
Neteja del fons de l'encofrat
Col•locació dels separadors
Muntatge i col•locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE
36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes
les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
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Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que
es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen
i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent.
La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de
l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la
DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col•locar una malla de repartiment en mig
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el
cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col•locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària
de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Posició:
En series de barres paral•leles: ± 50 mm
En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col•locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les
armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el
de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
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 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció
de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat
màxim, >= 20 mm
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Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >=
longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de
l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col•locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en
l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó,
etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl•lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
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.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents
punts:
Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col•locades.
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Rectitud.
Lligams entre les barres.
Rigidesa del conjunt.
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la
qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de
qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________
EB12B0 -

BARANES D'ACER

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col•locades en la
seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl•lica:
Replanteig
Preparació de la base
Col•locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal•lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la
indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element
que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El
valor característic de la de força ha de ser de:
Categoria d'ús C5: 3 kN/m
Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles
infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o
formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són
d'alumini.
Toleràncies d'execució:
Alçària: ± 10 mm
Separació entre muntants: Nul•la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal•lació i, alhora,
han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de
la seva execució fins al moment de la col•locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la
distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL•LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació i col•locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un
10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i
per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
EB12B1 -

BARANES D'ACER

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col•locades en la
seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Barana metàl•lica:
Replanteig
Preparació de la base
Col•locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal•lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la
indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element
que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El
valor característic de la de força ha de ser de:
Categoria d'ús C5: 3 kN/m
Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles
infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o
formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són
d'alumini.
Toleràncies d'execució:
Alçària: ± 10 mm
Separació entre muntants: Nul•la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal•lació i, alhora,
han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de
la seva execució fins al moment de la col•locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la
distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL•LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació i col•locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un
10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i
per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
F-

TIPOLOGIA F

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2194AF1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i
que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col•locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col•locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la
DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal•lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els
aparells d'instal•lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
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F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21B013001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
Desmuntatge de barana metàl•lica
Desmuntatge de reixa i ancoratges
Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl•lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les
peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
___________________________________________________________________________
F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
F21B01 ARRENCADA
SENYALITZACIÓ

O

DEMOLICIÓ

D'ELEMENTS

DE

SEGURETAT,

PROTECCIÓ

I

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21B013001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
Desmuntatge de barana metàl•lica
Desmuntatge de reixa i ancoratges
Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl•lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les
peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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.
____________________________________________________________________________
F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
F21BB0 ARRENCADA
SENYALITZACIÓ

O

DEMOLICIÓ

D'ELEMENTS

DE

SEGURETAT,

PROTECCIÓ

I

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
Desmuntatge de barana metàl•lica
Desmuntatge de reixa i ancoratges
Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl•lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les
peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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.
____________________________________________________________________________
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 -

MOVIMENTS DE TERRES

F222B0 -

EXCAVACIONS DE RASES I POUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal•lacions, realitzades amb mitjans
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o
amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre
20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
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Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que
determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
Planor: ± 40 mm/m
Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
Nivells: ± 50 mm
Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
Amplària: >= 4,5 m
Pendent:
Trams rectes: <= 12%
Corbes: <= 8%
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just
abans de la col•locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de
l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos
següents:
S'hagi de treballar a dins
Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un
sanejament del fons de l'excavació.
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua
interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció
de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera
___________________________________________________________________________
F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -

MOVIMENTS DE TERRES

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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F227T00F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
Sòl de rasa
Esplanada
Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
Situació dels punts topogràfics
Execució del repàs
Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual
compacitat.
Toleràncies d'execució:
Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
Planor: ± 20 mm/m
Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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F22 -

MOVIMENTS DE TERRES

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2285P0F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
Rebliment i piconatge de rasa amb terres
Reblert de rases amb canonades o instal•lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests
residus
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Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
Execució del rebliment
Humectació o dessecació, en cas necessari
Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i
fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral•leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans
que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls
adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en
funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
Planor: ± 20 mm/m
Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL•LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma
que no produeixi danys a la canonada instal•lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de
graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila
tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el
nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de
l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral•leles a la rasant final, i
amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la
uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de
manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de
materials secs o d'altres procediments adients.
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S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill
d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats
de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la
resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL•LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal•lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada
instal•lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió
de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una
superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la
temperatura ambient.
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la
zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la
tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima
obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de
ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per
causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions
establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al
doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar
sense cost algun els errors que hagin sorgit.
____________________________________________________________________________
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DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL•LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R350DA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs"
de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin
l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

Pàgina 140 de 229

R_185_19

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE MILLORA DE LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ REUS

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal•lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________
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DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL•LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R542AA.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons
o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col•locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs"
de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin
l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal•lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
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La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________
F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL•LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA73G1,F2RA7LP1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Deposició del residu no reutilitzat en la instal•lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament
de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre
la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________
F6 -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

F6A -

REIXATS I TANQUES LLEUGERES

F6A1 - REIXATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F6A1B14KR4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col•locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl•lics i malla electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Reixat amb malla de torsió senzilla
Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl•lic
Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
Porta de fulles batents formada per perfils metàl•lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió,
mecanismes i muntants de suport.
Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.
S'han considerat les formes de col•locació del reixat següents:
Amb pals de tub col•locats sobre daus de formigó
Ancorat a l'obra
Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
Replanteig
Col•locació de l'element
Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
Col•locació dels elements que formen el reixat
Tesat del conjunt
Replanteig
Col•locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
Col•locació dels elements que formen el reixat
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Porta de fulles batents:
Replanteig
Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de
fàbrica
Muntatge de la porta
Falcat provisional
Col•locació dels mecanismes
Neteja i protecció
Porta corredissa:
Replanteig
Fixació de la guia inferior
Fixació dels bastiments laterals
Muntatge de la porta
Col•locació dels mecanismes
Neteja i protecció del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col•locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han
de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
Distància entre suports:
Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir
deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del
fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col•locada la columna de topall i la guia superior. Els
mecanismes de lliscament han d'estar col•locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 3 mm
Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
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Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà
d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben
travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i
per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la
malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas
d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenirse les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
F6 -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

F6A -

REIXATS I TANQUES LLEUGERES

F6A1 - REIXATS
F6A1B1 -

REIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F6A1B14KR4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Col•locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl•lics i malla electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Reixat amb malla de torsió senzilla
Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl•lic
Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
Porta de fulles batents formada per perfils metàl•lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió,
mecanismes i muntants de suport.
Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.
S'han considerat les formes de col•locació del reixat següents:
Amb pals de tub col•locats sobre daus de formigó
Ancorat a l'obra
Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
Replanteig
Col•locació de l'element
Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
Col•locació dels elements que formen el reixat
Tesat del conjunt
Replanteig
Col•locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
Col•locació dels elements que formen el reixat
Porta de fulles batents:
Replanteig
Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de
fàbrica
Muntatge de la porta
Falcat provisional
Col•locació dels mecanismes
Neteja i protecció
Porta corredissa:
Replanteig
Fixació de la guia inferior
Fixació dels bastiments laterals
Muntatge de la porta
Col•locació dels mecanismes
Neteja i protecció del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col•locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han
de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
Distància entre suports:
Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.
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PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir
deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del
fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col•locada la columna de topall i la guia superior. Els
mecanismes de lliscament han d'estar col•locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 3 mm
Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà
d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben
travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i
per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la
malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas
d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenirse les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
F6 -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

F6A -

REIXATS I TANQUES LLEUGERES

F6A1 - REIXATS
F6A1B2 -

REIXATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col•locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl•lics i malla electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Reixat amb malla de torsió senzilla
Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl•lic
Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
Porta de fulles batents formada per perfils metàl•lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió,
mecanismes i muntants de suport.
Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.
S'han considerat les formes de col•locació del reixat següents:
Amb pals de tub col•locats sobre daus de formigó
Ancorat a l'obra
Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
Replanteig
Col•locació de l'element
Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
Col•locació dels elements que formen el reixat
Tesat del conjunt
Replanteig
Col•locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
Col•locació dels elements que formen el reixat
Porta de fulles batents:
Replanteig
Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de
fàbrica
Muntatge de la porta
Falcat provisional
Col•locació dels mecanismes
Neteja i protecció
Porta corredissa:
Replanteig
Fixació de la guia inferior
Fixació dels bastiments laterals
Muntatge de la porta
Col•locació dels mecanismes
Neteja i protecció del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col•locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han
de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
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Toleràncies d'execució:
Distància entre suports:
Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir
deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del
fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col•locada la columna de topall i la guia superior. Els
mecanismes de lliscament han d'estar col•locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 3 mm
Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà
d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben
travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i
per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la
malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas
d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenirse les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
F6 -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

F6A -

REIXATS I TANQUES LLEUGERES

F6A1 - REIXATS
F6A1B3 -

REIXATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col•locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl•lics i malla electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Reixat amb malla de torsió senzilla
Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl•lic
Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
Porta de fulles batents formada per perfils metàl•lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió,
mecanismes i muntants de suport.
Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.
S'han considerat les formes de col•locació del reixat següents:
Amb pals de tub col•locats sobre daus de formigó
Ancorat a l'obra
Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
Replanteig
Col•locació de l'element
Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
Col•locació dels elements que formen el reixat
Tesat del conjunt
Replanteig
Col•locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
Col•locació dels elements que formen el reixat
Porta de fulles batents:
Replanteig
Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de
fàbrica
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Muntatge de la porta
Falcat provisional
Col•locació dels mecanismes
Neteja i protecció
Porta corredissa:
Replanteig
Fixació de la guia inferior
Fixació dels bastiments laterals
Muntatge de la porta
Col•locació dels mecanismes
Neteja i protecció del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col•locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han
de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
Distància entre suports:
Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir
deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del
fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col•locada la columna de topall i la guia superior. Els
mecanismes de lliscament han d'estar col•locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 3 mm
Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà
d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
PORTES:
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El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben
travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i
per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la
malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas
d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenirse les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
F6 -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

F6A -

REIXATS I TANQUES LLEUGERES

F6A1 - REIXATS
F6A1B4 -

REIXATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col•locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl•lics i malla electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Reixat amb malla de torsió senzilla
Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl•lic
Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
Porta de fulles batents formada per perfils metàl•lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió,
mecanismes i muntants de suport.
Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.
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S'han considerat les formes de col•locació del reixat següents:
Amb pals de tub col•locats sobre daus de formigó
Ancorat a l'obra
Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
Replanteig
Col•locació de l'element
Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
Col•locació dels elements que formen el reixat
Tesat del conjunt
Replanteig
Col•locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
Col•locació dels elements que formen el reixat
Porta de fulles batents:
Replanteig
Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de
fàbrica
Muntatge de la porta
Falcat provisional
Col•locació dels mecanismes
Neteja i protecció
Porta corredissa:
Replanteig
Fixació de la guia inferior
Fixació dels bastiments laterals
Muntatge de la porta
Col•locació dels mecanismes
Neteja i protecció del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col•locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han
de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
Distància entre suports:
Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir
deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
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La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del
fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col•locada la columna de topall i la guia superior. Els
mecanismes de lliscament han d'estar col•locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 3 mm
Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà
d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben
travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i
per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la
malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas
d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenirse les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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____________________________________________________________________________
F9 -

PAVIMENTS

F93 -

BASES

F931 - BASES DE TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F931201J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Aportació de material
Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta
autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva
superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o
grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE
103808:
Categoria d'esplanada E3:
Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
Categoria d'esplanada E2:
Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
Categoria d'esplanada E1:
Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3
vigent.
Toleràncies d'execució:
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Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de
casos.
Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les
variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no
superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible
és la de la preparació per a col•locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la
densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans
adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de
la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en
central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF
autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva
humitat de tal manera que es superen els valors següents:
T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant
de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i
si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de
la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
La fórmula de treball.
La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
El pla de compactació.
La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una
tongada:
Una longitud de 500 de calçada
Una superfície de 3.500 m2 de calçada
La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a
mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la
humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas
que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional
(IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent
capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà
d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
Densitat:
La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la
mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts
percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat
especificada.
Humitat:
Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o
acceptació.
Capacitat de suport:
El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als
especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin
aquests valors.
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Gruix:
El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment
es procedirà de la següent manera:
Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa
sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del
Contractista.
Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm
com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a
refinar la capa per compte del Contractista.
No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els
Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells
s'aplicaran els criteris anteriors.
Rasant:
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no
superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin
aigua:
Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície
sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.
Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
Regularitat superficial:
Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització
econòmica del 10%.
Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una
profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.
____________________________________________________________________________
F9 -

PAVIMENTS

F93 -

BASES

F932 - BASES DE SAULÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F932B0101F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Aportació de material
Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
Nivell de la superfície: ± 20 mm
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Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
Planor: ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva
humitat.
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar
la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més
adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part
integrant de l'obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no
superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats
dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible
és la de la preparació per a col•locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti una
d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans
adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de
la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de
la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una
tongada:
Una longitud de 500 de calçada
Una superfície de 3.500 m2 de calçada
La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
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Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la
tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la
capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades
d'execució i control de la temperatura ambient.
Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es
determinarà la humitat in-situ.
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de
ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional
(IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han
d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la
tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les
exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan
s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de
punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi
l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al
doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de
rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.
____________________________________________________________________________
F9 -

PAVIMENTS

F93 -

BASES

F932 - BASES DE SAULÓ
F932B0 -

BASES DE SAULÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F932B0101F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Aportació de material
Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
Nivell de la superfície: ± 20 mm
Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva
humitat.
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar
la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més
adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part
integrant de l'obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no
superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats
dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible
és la de la preparació per a col•locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti una
d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans
adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de
la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.
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No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de
la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una
tongada:
Una longitud de 500 de calçada
Una superfície de 3.500 m2 de calçada
La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la
tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la
capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades
d'execució i control de la temperatura ambient.
Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es
determinarà la humitat in-situ.
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de
ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional
(IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han
d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la
tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les
exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan
s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de
punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi
l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al
doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de
rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.
____________________________________________________________________________
F9 -

PAVIMENTS

F93 -

BASES

F936 - BASES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9365H11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col•locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració
mecànica la col•locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Muntatge d'encofrats
Col•locació del formigó
Execució de junts de dilatació i formigonament
Protecció del formigó fresc i curat
Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han
d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de
retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Gruix: - 15 mm
Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions
climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
15 dies en temps calorós i sec
7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
____________________________________________________________________________
F9 -

PAVIMENTS

F96 -

VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F965B014C5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Vorada de peces pedra o de formigó col•locades sobre base de formigó
Vorades de planxa d'acer galvanitzat
Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col•locació del formigó de la base
Col•locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
Replanteig
Col•locació prèvia, aplomat i anivellat
Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col•locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col•locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col•locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de
sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil•li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
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.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una
massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de
la DF.
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Les peces s'han de col•locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col•locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col•loquen les peces de vorada o
de rigola.
Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col•locació.
Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
F9 -

PAVIMENTS

F9P -

PAVIMENTS SINTÈTICS

F9P9 - PAVIMENTS DE CAUTXÚ RECICLAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9P9UE70.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviment format per llosetes de cautxú reciclat, col•locades amb junts adherits.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col•locació i preparació de les llosetes (ajustaments, retalls, etc)
Pegat dels junts d'unió amb adhesiu
Neteja de la superfície del paviment
Protecció del paviment acabat
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CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les llosetes s'han de col•locar a tocar.
Les superfícies laterals i les cantonades de les llosetes han de quedar correctament pegades.
La part superior del paviment ha de quedar al mateix pla que el paviment circumdant.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 5 mm
Planor: ± 5 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
La col•locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment
acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
La solera ha de tenir les pendents adequades per a l'evacuació de l'aigua evitant la formació de bassals sota
el paviment.
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
No s'ha de pegar la part inferior de les llosetes a la superfície d'assentament.
La col•locació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de
seguir la seqüència de col•locació proposada pel fabricant.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col•locació.
Un cop col•locat el paviment, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FB1 -

BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FB12B01AEE.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col•locades en la
seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl•lica:
Replanteig
Preparació de la base
Col•locació de la barana i fixació dels ancoratges

Pàgina 167 de 229

R_185_19

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE MILLORA DE LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ REUS

CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal•lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la
indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element
que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El
valor característic de la de força ha de ser de:
Categoria d'ús C5: 3 kN/m
Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles
infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o
formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són
d'alumini.
Toleràncies d'execució:
Alçària: ± 10 mm
Separació entre muntants: Nul•la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal•lació i, alhora,
han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de
la seva execució fins al moment de la col•locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la
distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL•LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació i col•locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un
10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i
per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
FHN6B0 -

LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum per a exteriors, col•locat acoblat al suport o encastat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col•locat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig de la unitat d'obra
Muntatge, fixació i anivellament
Connexionat i col•locació de les làmpades
Comprovació del funcionament
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal•lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Cap part accessible de l'element instal•lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal•lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal•lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal•lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col•locació del llum. Si
s'embruten es netejaran adequadament.
La col•locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col•locació.
La seva instal•lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal•lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal•lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal•lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal•lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.
LLUMS D'INSTAL•LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta instal•lació de les lluminàries.
Control visual de la instal•lació (linealitat, suports).
Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.
Mesurar nivells d'il•luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal•lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il•luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________
FQ -

MOBILIARI URBÀ

FQ1 - BANCS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ13S240.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs col•locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
Bancs de fusta
Bancs metàl•lics
Bancs de pedra artificial
Bancs de pedra natural
Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col•locació següents:
Ancorats amb daus de formigó
Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
Recolzats sobre el paviment
Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl•lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió.
Un cop col•locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
Alçària del seient: ± 20 mm
Horitzontalitat: ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus: 4
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col•locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col•locació, rebutjant les peces malmeses
Replanteig de la ubicació.
Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual dels elements col•locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Pàgina 171 de 229

R_185_19

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE MILLORA DE LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ REUS

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
FQ -

MOBILIARI URBÀ

FQ22B0 -

PAPERERES MURALS I DE PEU

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.
Papereres collades al parament.
Papereres collades al terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:
Formigonament del dau d'ancoratge
Ancoratge del suport de la paparera
Montatge de la paperera
Papereres collades a paraments:
Fixació dels elements de suport
Fixació de la paperera als suports
Papereres collades al terra:
Fixació dels elements de suport
Fixació de la paperera als suports
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col•locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'execució:
Alçària: ± 20 mm
Verticalitat: ± 10 mm
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
Els elements posteriors de fixació han de quedar col•locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret.
Platines de fixació: 25 x 4 mm
PAPERERES COLLADES AL TERRA:
Els elements de fixació han de quedar col•locats dins de les anelles de suport, fixades al terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col•locació.
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col•locació, rebutjant les peces malmeses
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Replanteig de la ubicació.
Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual dels elements col•locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
FQ -

MOBILIARI URBÀ

FQ3 - FONTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ31B0C010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal•lació de font exterior metàl•lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col•locada ancorada a
dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Formigonament del dau d'ancoratge
Neteja de l'interior dels conductes de connexió
Replanteig de la posició de l'element i accessoris
Ancoratge de la font
Col•locació dels junts corresponents de l'aparell
Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua
Fixació de l'aparell
Fixació de la reixeta
Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar anivellada.
Ha de quedar ben fixada al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal•lar i
manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material
elàstic.
Ha d'estar feta la prova d'instal•lació.
Un cop col•locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'instal•lació:
Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'han de col•locar junts de material endurible a les rosques.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal•lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col•locació.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal•lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col•locació, rebutjant les peces malmeses
Replanteig de la ubicació.
Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual dels elements col•locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
FQ MOBILIARI URBÀ
FQA - APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQA2B05083,FQA2B15083,FQA2B25083.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta laminada, fibra de
vidre, etc.) col•locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus següents:
Ponts de mico
Jocs amb molles
Tobogans
Gronxadors
Piràmides de corda
Jocs amb estructura composta
S'han considerat els tipus de col•locació següents:
Fixats amb daus de formigó fets in situ
Fixats amb daus de formigó prefabricat
Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
Fixats amb fixacions mecàniques
Clavats al terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig
Preparació del forat, en el seu cas
Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
Fixació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col•locat ha de ser estable.
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col•locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
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No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de la
intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
Alçària: ± 20 mm
Horitzontalitat: ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Fondària de la cara superior dels daus: >= 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col•locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y
métodos de ensayo
____________________________________________________________________________
FR -

JARDINERIA

FR3 -

CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3P2212.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
Terra vegetal
Escorça de pi
Torba rossa
Sorra
Grava de pedrera
Grava de riu
Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aportació del material corrector
Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si
és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua
superficial.
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Toleràncies d'execució:
Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral•leles a l'esplanada, sense produir danys a les
plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a
l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa.
Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________
FR -

JARDINERIA

FR3 -

CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

FR3SB0 -

APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la superfície enjardinada.
Els objectius principals de l'encoixinament son:
Optimització de l'ús de l'aigua
Control de les males herbes
Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests:
Millora de les característiques del sòl
Millora dels aspectes estètics
Control de l'erosió
Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient
CONDICIONS GENERALS:
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la proporció indicades a la
DT.
L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en arbustos i arbres
joves, i de 20 a 30 cm en arbres desenvolupats.
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es necessari que cobreixi
un àrea superior a la irrigada pel degoter de la planta, o un radi superior en 30 cm al del pa de terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre l'encoixinament.
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal eliminar-les.
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S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sòl, especialment si
l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic.
Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 0
____________________________________________________________________________
FR -

JARDINERIA

FR6 -

PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR66211B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
Arbres planifolis
Coníferes
Palmàcies
Arbusts i arbres de petit format
Plantes enfiladisses
Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
Arbre:
Amb l'arrel nua
Amb pa de terra
En contenidor
Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
En contenidor
Plantes de petit port:
En alvèol forestal
En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arbre, arbust o planta enfiladissa:
Comprovació i preparació del terreny de plantació
Replanteig del clot o rasa de plantació
Extracció de les terres
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
Plantació de l'espècie vegetal
Reblert del clot de plantació
Primer reg
Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
Plantes de petit port:
Comprovació i preparació de la superfície a plantar
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
Plantació de l'espècie vegetal
Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
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Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per
afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses,
nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
Arbres: 90 cm
Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
Arbres: 60 cm
Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per
afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el
sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
Arbres:
Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
Arbusts:
Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb
mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un
abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col•locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin,
especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col•locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl•lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i
s'ha de tallar la malla metàl•lica amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col•locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirarlo.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions
d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
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La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Treballs de plantació.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Tècniques de plantació d'arbres.
____________________________________________________________________________
G-

PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G213B0 -

ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual
o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
Mitjans manuals
Martell picador
Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
Maçoneria
Obra ceràmica
Formigó en massa
Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl•lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
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S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al
mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col•locar bastides amb una barana i un
sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre
l'estructura per acumulació de material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
KPARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K8 -

REVESTIMENTS

K89 -

PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K89BDDJ0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents
capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
Superfícies de fusta
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Superfícies metàl•liques (acer, acer galvanitzat, coure)
Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
Estructures
Paraments
Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
Elements de protecció (baranes o reixes)
Elements de calefacció
Tubs
Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la
pintura d'acabat
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin
pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel•lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
Humitat relativa de l'aire > 60%
En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han
de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del
fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de
la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda,
segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després
de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser
inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques.
Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL•LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir
lleugerament amb pintura.
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En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un
cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una
humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les
deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
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.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la superfície a pintar.
Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel•lícula del recobriment sobre un element metàl•lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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IV. AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3 (1)

1

Data: 01/10/20
01
01
01

F2194AF1
Num.
1

Pàg.:

PRESSUPOST R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ
TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS
TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DEMOLICIONS

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Text

Tipus

Paviment existent

2
3

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000

17,230
33,140
5,000

[E]

[F]

F21Q011121

Num.
1

u

55,370

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament per trasllat a magatzem municipal de les brigades i la runa sobre camió o
contenidor

Text

Tipus

bancs existents

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

F21Q01A981

Num.
1

u

5,000

Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament per trasllat a magatzem municipal de les
brigades i la runa sobre camió o contenidor

Text

Tipus

jocs infantils existent

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

F21Q01A801
Num.
1

u

1,000

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament per trasllat a magatzem municipal de les brigades i la runa sobre camió o contenidor

Text

Tipus

jocs infantils existents

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

1

01
01
02

E2213422
Num.
1

3,000

PRESSUPOST R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ
TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS
MOVIMENTS DE TERRES, TRANSPORT I GESTIO DE RESIDUS

m3

Text

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió
Tipus

Rebaix terreny zona actuació per nou
paviment

[C]

[D]

1,000

565,330

[E]

[F]

0,200

TOTAL AMIDAMENT
2

F227T00F

m2

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3 (1)

TOTAL Fórmula

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

4

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

17,230 C#*D#*E#*F#
33,140 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

TOTAL Fórmula

113,066 C#*D#*E#*F#

113,066

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
EUR

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Data: 01/10/20
Tipus

Rebaix terreny zona actuació per nou
paviment

[C]

[D]

1,000

565,330

[E]

Pàg.:
[F]

E222B432
Num.

m3

Text

TOTAL Fórmula

565,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

2

565,330

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
12,000

1,500
0,400

1,500
0,400

1,500
0,600

TOTAL Fórmula

1

Rases per instal·lacions
Pous drenatge
3 Rases colectors
2

TOTAL AMIDAMENT
4

F2285P0F
Num.

m3

Text

6,750 C#*D#*E#*F#
1,152 C#*D#*E#*F#
7,902

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
12,000

1,500
0,400

1,500
0,400

1,500
0,600

TOTAL Fórmula

1

Rases per instal·lacions
Pous drenatge
3 Rases colectors
2

TOTAL AMIDAMENT
5

F2R542AA
Num.
1
2

m3

Text

7,902

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

Residus enderrocs
Residus execució obra

[C]

[D]

1,000
1,000

15,000
7,000

[E]

[F]

F2RA73G1

Num.
1

m3

Text

22,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

Residus d'enderroc i obra dipositats al
dipòsit

[C]

[D]

1,000

22,000

[E]

[F]

F2R350DA
Num.
1
2

m3

Text

[C]

[D]

1,700
1,700

113,070
7,900

[E]

F2RA7LP1

m3

[F]

TOTAL Fórmula

192,219 C#*D#*E#*F#
13,430 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

22,000

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Tipus

Excavació rebaix
Excavació rases instal.lacions

TOTAL Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#
7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

6,750 C#*D#*E#*F#
1,152 C#*D#*E#*F#

205,649

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

EUR

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 01/10/20

Text

Tipus

Terres dipositades al dipòsit

[C]

[D]

1,000

205,650

Pàg.:

[E]

[F]

1

01
01
03

F931201J
Num.
1

m3

Text

205,650

PRESSUPOST R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ
TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS
SUBBASES, BASES I PAVIMENTS

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Tipus

zona actuació per nou paviment

[C]

[D]

1,000

565,330

[E]

[F]

0,200
TOTAL AMIDAMENT

2

F9G8CDAS
Num.
1

m2

Text

Tipus

Num.
1
2

m2

Text

[C]

[D]

1,000

257,060

[E]

[F]

257,060

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir
Tipus

zones jocs:
subbase paviment sorra

E9232B91
Num.
1
2

m2

Text

[C]

[D]

1,000

41,890

[E]

[F]

41,890

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material
Tipus

zones jocs:
subbase paviment sorra

F9AQB0U210
Num.
1

m3

Text

[C]

[D]

1,000

41,890

[E]

[F]

41,890 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

1,000

41,890

[E]

F96514C5

m

41,890

[F]

0,300
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, amb un gruix de 30 cm, seguint
especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics
Tipus

Paviment zona infantil

TOTAL Fórmula

41,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

257,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

113,066 C#*D#*E#*F#

Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat
des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant

zona actuació per nou paviment

E7B111F0

TOTAL Fórmula

113,066

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

205,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3 (1)

3

TOTAL Fórmula

12,567 C#*D#*E#*F#
12,567

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció superior arrodonida, normalitzada per a vianants A4 de 20x8
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

EUR

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Data: 01/10/20
Tipus

Perimetre zona jocs infantils

[C]

[D]

1,000

114,530

[E]

Pàg.:
[F]

F96513C5

Num.
1

m

Text

114,530

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció superior recta, normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Tipus

Perimetre zona jocs infantils

[C]

[D]

1,000

41,240

[E]

[F]

E9Z4AA16
Num.

m2

Text

TOTAL Fórmula

41,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

114,530 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

4

41,240

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
Tipus

[C]

[D]

1,000
1,000

142,100
72,180

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

zones jocs:
subbase paviment de cautxú
3 zona de jocs 1
4 zona jocs 2
2

142,100 C#*D#*E#*F#
72,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

F9365H11
Num.

m3

Text

214,280

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

[C]

[D]

1,000
1,000

142,100
72,180

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

zones jocs:
subbase paviment de cautxú
3 zona de jocs 1
4 zona jocs 2
2

0,150
0,150
TOTAL AMIDAMENT

10

F9P9B0UE70

Num.

m2

Text

C#*D#*E#*F#
21,315 C#*D#*E#*F#
10,827 C#*D#*E#*F#
32,142

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en
zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 90 mm gruix, amb estructura
drenant
Tipus

[C]

[D]

1,000

68,200

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

subbase paviment de cautxú
zones jocs:
3 zona de jocs 1
2

68,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

F9P9UE40

Num.

m2

Text

68,200

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en
zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura
drenant
Tipus

[C]

[D]

1,000
1,000

17,700
23,910

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

subbase paviment de cautxú
zones jocs:
3 zona de jocs 1
4 zona jocs 2
2

C#*D#*E#*F#
17,700 C#*D#*E#*F#
23,910 C#*D#*E#*F#
EUR

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

AMIDAMENTS

Data: 01/10/20

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
12

F9P9B0UE40

Num.

m2

5

41,610

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en
zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 20 mm gruix, amb estructura
drenant

Text

Tipus

[C]

[D]

1,000
1,000

56,200
48,270

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

subbase paviment de cautxú
zones jocs:
3 zona de jocs 1
4 zona jocs 2
2

C#*D#*E#*F#
56,200 C#*D#*E#*F#
48,270 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

F9P9UF05

Num.

m2

104,470

Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat amb resina aglomerant a base de poliuretà alifàtic, per
a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM, de 10
mm gruix, de tres tonalitats de color verd, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant

Text

Tipus

[C]

[D]

1,000
1,000

142,100
72,180

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

capa d'acabat paviment de cautxú
zones jocs:
3 zona de jocs 1
4 zona jocs 2
2

142,100 C#*D#*E#*F#
72,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

F00B0UF05
Num.

m2

214,280

Treballs per la disminució de pendents i complexitat gràfica del paviment continu de cautxú

Text

Tipus

[C]

[D]

1,000
1,000

142,100
72,180

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

capa d'acabat paviment de cautxú
zones jocs:
3 zona de jocs 1
4 zona jocs 2
2

142,100 C#*D#*E#*F#
72,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3 (1)

1

01
01
04

FR3P2212
Num.
1

m3

Text

214,280

PRESSUPOST R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ
TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS
JARDINERIA

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Tipus

Jardineres

2

[C]

[D]

1,000
1,000

14,110
14,860

[E]

[F]

0,150
0,150
TOTAL AMIDAMENT

2

FR66211B

Num.
1

Text

Jardineres

u

TOTAL Fórmula

2,117 C#*D#*E#*F#
2,229 C#*D#*E#*F#
4,346

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg
Tipus

[C]

37,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

37,000 C#*D#*E#*F#
EUR

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

AMIDAMENTS

Data: 01/10/20

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3 (1)

1

01
01
05

FQ11B05F56

Num.
1

u

Text

37,000

PRESSUPOST R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ
TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS
MOBILIARI

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, model ´´barcino´´ de Benito o
equivalent, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports
de passamà, ancorat amb daus de formigó
Tipus

nous bancs

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

FQA2B35083

Num.

u

Text

6,000

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´ASTEROPE II Terra (EN1176) (serie SURFACE)´´ de KOMPAN
(ref. GXY952035-5017) o equivalent. Ancoratge soterrat en base de formigó.
Definició del joc:
Estructura de joc distribuïda al voltant d'una torre vertical, que fa de punt de partida de diversos mòduls de joc,
a partir de cadascun dels seus tres costats. Els tres mòduls d'activitats són els següents: un consistent en un
pla vertical de cordes i barres, a mode de circuit d'equilibri amb obstacles, un altre consistent en un entramat de
cordes lleugerament elevat, del qual en pengen a la part inferior dos seients tipus petxina lúdica, i acabant
aquest tram en dos pals que sustenten un bastidor triangular de seient i una barra giratòria tipus carrusel
vertical. Addicionalment de la torre principal neix una escala de jacob. Construcció estructural general d'acer
galvanitzat en calent. Esferes de connexió ´´Galaxy´´ de goma negra reforçada amb una capa interna de
polipropilè i un nucli interior compost d'un perfil d'alumini amb sis punts de fixació, elements de corda de soga
negra fabricada en poliamida reforçada amb nucli interior d'acer. Algunes d'elles inclouen diferents OVNIS de
poliamida o bé de poliuretà negre. Panells confeccionats en HDPE EcoCoreTM de 19 mm de gruix. El HDPE
EcoCoreTM és un material molt durador, respectuós amb l'entorn, que no només és reciclable després del seu
ús, sinó que també consta d'un nucli produït a partir de material reciclat 100%. El nucli té un gruix de 15 mm i
representa el 80% del material total. Les hamaques o petxines lúdiques estan fabricades d’una sola peça en
doble corba de polietilè rotomoldejat. Les dimensions de el joc són 907x783x293 cms. Gamma cromàtica acabat
TERRA. Les dimensions de l'àrea de seguretat són 1207X1100 cms. La superfície de recobriment mínim és de
85,9 m2. L'alçada lliure de caiguda és de 252 cm. L'edat d'ús recomanada se situa entre 6 - 15 anys. Aquest joc
és inclusiu. Amb certificació TUV segons norma europea UNE EN-1176 i americana ASTM F148.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

FQA2B45083

Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

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

3

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

6

1,000

Subministrament i col·locació de joc infantil MOLLA INDIVIDUAL VERD LLIMA de KOMPAN (ref.
KPL119-0401) o equivalent. Ancoratge soterrat en base de formigó.
Definició del joc:
Element de balanceig compost d'un joc de molla estàndard la part superior de la qual mostra una figura
proveïda de seient sense respatller còmode i arquejat apte per a un usuari i agafadors semicirculars en posició
avançada. El material utilitzat en els panells de color és el HDPE EcoCoreTM 19 mm, resistent als raigs UV,
emprat en els panells, produït a partir de material reciclat i reciclable en el seu conjunt. El nucli té un gruix de 15
mm i representa el 80% del material total. El 20% restant és el color d'acabat visible, color LLIMA en aquest cas.
El que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb
dissolvent sense danyar la superfície. Molla completa d'acer de diàmetre 18,5 mm proveïda de dispositius anti
pessigada de poliamida amb fixació estàndard. Les dimensions de l'àrea de seguretat són 350 x 236 cm. La
superfície de recobriment mínim és de 8 m2. Amb certificació TUV segons norma europea UNE EN-1176 i
americana ASTM F1487. L'edat d'ús recomanada és per més de 2 anys. Aquest joc és inclusiu.
Tipus

[C]

[D]

[E]

2,000

[F]

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2,000
EUR

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

AMIDAMENTS
4

FQA2B55083

Num.

Data: 01/10/20

u

Pàg.:

Subministrament i col·locació de joc infantil PORTIC GRONXADOR METALL ANTRACITA - 1 seient pla i 1
seient you&me, de KOMPAN (ref. KSW92003-0910) o equivalent . Ancoratge soterrat en base de formigó.
Definició del joc:
Gronxador de 2 m d'alçada, de disseny senzill i obert, amb forma regular conformat per quatre pals que
sustenten una barra transversal horitzontal i superior, d'on se suspèn per mitjà de cordes en forma d’ ´´Y´´ un
seient pla i un seient you & me . Construcció estructural a base de tub cilíndric de 101,6 mm de diàmetre d'acer
galvanitzat en calent de gruix 2 mm, específicament per a elements estructurals, d'ancoratge i subjecció, lacat
en color gris antracita amb pintura de polièster a la pols assecada al forn. El travesser superior té acabat d'acer
galvanitzat vist, sense lacar, com a detall estètic diferenciador. Les unions entre les diferents parts de
l'estructura es realitzen en els trams rectes, de manera que no hi ha unions en angle ni arestes, totes les
trobades són arrodonides. Penjadors especials el moviment del qual el creen dos rodaments de boles. Els seus
components interns són metàl•lics en acer inoxidable i alumini. El seient pla està fabricat amb làmina de cautxú
EPDM massís amb reforços metàl•lics en els enganxaments i esquelet interior d'acer per fer-lo resistent al
vandalisme. Les cadenes, en forma d’ ´´Y´´, d'acer inoxidable. Les dimensions de l'equip són 360x161x205 cm.
Les dimensions totals de l'àrea de seguretat del gronxador són 304x700 cms. La superfície de recobriment
mínim és de 21,5 m2. L'alçada lliure de caiguda és de 120 cm. L'edat d'ús recomanada del seient pla és per
més de 2 anys i el seient you & me per més d’un any. Ambdós seients són inclusius. Amb certificació TUV
segons norma europea UNE EN-1176 i americana ASTM F148.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

FB00000

Num.

u

1,000

Certificació de l'àrea de jocs segons normativa europea EN-1176-7, amb la inspeció inicial de l'àrea de jocs a
instal·lar d'cord amb els requisits de la normativa, assessorament en la instal·lació i adopció de mesures
correctores si s'escauen, informes preceptius, avaluació i vertificats dels elements instal·lats i emissió de
certificació final.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
01
06

FQ31B0C010
Num.

u

Text

1,000

PRESSUPOST R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ
TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS
INSTAL·LACIONS

Treballs de neteja, raspatllat i pintat de la font existent.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

4D51B01111

Num.

Text

u

TOTAL Fórmula

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

2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol
Titol 3 (1)

TOTAL Fórmula

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

5

7

1,000

Subministrament i muntatge de pou drenant compost per elements prefabricats de formigó en massa, de 1,00 m
de diàmetre interior i de 1,5 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; con asimètric prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de goma, segons
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 60 cm d'altura, resistència a compressió major de 250
kg/cm²; anell prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN
1917, de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm d'altura, resistència a compressió major de 250 kg/cm²; reomplert
de l'extradós del pou amb formigó no estructural HNE-15/B/20; reomplert de l'interiori exterior de graves perquè
pugui filtrar l'aigua millor; amb graons amb tancament de marc i tapa de fosa classe D-400 segons UNE-EN
124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de
vehicles. Inclús material per a connexions i rematades, junta expansiva per a segellat de juntes i material
elastòmer per a ajustament entre tapa i marc. El preu no inclou l'excavació, les bombes de buidatge ni el reblert
perimetral posterior amb material de drenatge.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

AMIDAMENTS

Data: 01/10/20

Pàg.:

8

1

Pous de drenatge
zona de jocs 1
3 zona de jocs 2
2

1,000
1,000

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

3

FD5H2AA5

Num.

m

2,000

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a
la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Canal recollida aigues pluvials
zona de jocs 1
3 zona de jocs 2
2

1,000
1,000

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

4

UAC010E

Num.

m

2,000

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del
0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Connexió entre canal i pou de drenatge
zona de jocs 1
3 zona de jocs 2
2

1,500
1,500

1,500 C#*D#*E#*F#
1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

UAC010F

Num.

m

3,000

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del
0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Connexió entre pou de drenatge i
imbornal existent
2 zona de jocs 1
3 zona de jocs 2

4,000
5,000

4,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3 (1)

1

01
01
07

FBB2B0D501
Num.
1

Text

u

9,000

PRESSUPOST R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ
TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS
SENYALITZACIÓ

Rétol de senyalització de parc públic segons model de l'ajuntament de Reus. D'alumini anoditzat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3, amb fixada mecànicament
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

AMIDAMENTS

Data: 01/10/20

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

FBBZ3010
Num.

m

1,000

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

FBBZA001

Num.

u

3,000

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
01
08

PASSZ1B1UA0
Num.

pa

1,000

PRESSUPOST R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ
TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA

Partida per la Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut que inclou aquest projecte executiu.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
01
09

J03DA209
Num.
1

u

Text

1,000

PRESSUPOST R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ
TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS
CONTROL DE QUALITAT

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
Tipus

base zona actuació

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

J0607F0A

Num.
1

u

Text

Paviment formigó desactivat

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol
Titol 3 (1)

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol
Titol 3 (1)

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

9

2,000

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
Tipus

[C]

[D]

[E]

2,000

[F]

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2,000

EUR

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

01/10/20

Pàg.:

1

P-1

4D51B01111

u

Subministrament i muntatge de pou drenant compost per elements prefabricats de formigó en
massa, de 1,00 m de diàmetre interior i de 1,5 m d'altura útil interior, format per: solera de 25
cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con asimètric prefabricat de
formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de
100 a 60 cm de diàmetre interior i 60 cm d'altura, resistència a compressió major de 250
kg/cm²; anell prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de
goma, segons UNE-EN 1917, de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm d'altura, resistència a
compressió major de 250 kg/cm²; reomplert de l'extradós del pou amb formigó no estructural
HNE-15/B/20; reomplert de l'interiori exterior de graves perquè pugui filtrar l'aigua millor; amb
graons amb tancament de marc i tapa de fosa classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat
en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de
vehicles. Inclús material per a connexions i rematades, junta expansiva per a segellat de
juntes i material elastòmer per a ajustament entre tapa i marc. El preu no inclou l'excavació,
les bombes de buidatge ni el reblert perimetral posterior amb material de drenatge.
(CINC-CENTS UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

501,12

€

P-2

E2213422

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió
(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

3,25

€

P-3

E222B432

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

8,14

€

P-4

E7B111F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir
(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

3,07

€

P-5

E9232B91

m2

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

8,09

€

P-6

E9Z4AA16

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

3,61

€

P-7

F00B0UF05

m2

Treballs per la disminució de pendents i complexitat gràfica del paviment continu de cautxú
(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

6,95

€

P-8

F2194AF1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

8,75

€

P-9

F21Q011121

u

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament per trasllat a magatzem municipal de
les brigades i la runa sobre camió o contenidor
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

31,47

€

P-10

F21Q01A801

u

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament per trasllat a magatzem municipal de les brigades i la runa sobre
camió o contenidor
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

30,45

€

P-11

F21Q01A981

u

Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins
a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament per
trasllat a magatzem municipal de les brigades i la runa sobre camió o contenidor
(TRES-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

302,91

€

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

P-12

F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-13

F2285P0F

m3

P-14

F2R350DA

P-15

01/10/20

Pàg.:

2

1,33

€

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

34,13

€

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

4,95

€

F2R542AA

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

7,39

€

P-16

F2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

19,50

€

P-17

F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

5,55

€

P-18

F931201J

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

24,94

€

P-19

F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

73,89

€

P-20

F96513C5

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció superior recta, normalitzada per a vianants
A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

18,48

€

P-21

F96514C5

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció superior arrodonida, normalitzada per a
vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

18,48

€

P-22

F9AQB0U210

m3

Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, amb un gruix de
30 cm, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del
material amb mitjans mecanics
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

46,37

€

P-23

F9G8CDAS

m2

Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

26,94

€
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3

P-24

F9P9UE40

m2

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a
protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada
amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura drenant
(VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

21,10

€

P-25

F9P9UF05

m2

Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat amb resina aglomerant a base de
poliuretà alifàtic, per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma
UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM, de 10 mm gruix, de tres tonalitats de color verd, amb
estructura drenant, superfície llisa i antilliscant
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

30,88

€

P-26

F9P9B0UE40

m2

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a
protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada
amb SBR, de 20 mm gruix, amb estructura drenant
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

15,64

€

P-27

F9P9B0UE70

m2

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a
protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada
amb SBR, de 90 mm gruix, amb estructura drenant
(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

40,52

€

P-28

FB00000

u

Certificació de l'àrea de jocs segons normativa europea EN-1176-7, amb la inspeció inicial de
l'àrea de jocs a instal·lar d'cord amb els requisits de la normativa, assessorament en la
instal·lació i adopció de mesures correctores si s'escauen, informes preceptius, avaluació i
vertificats dels elements instal·lats i emissió de certificació final.
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

550,00

€

P-29

FBB2B0D501

u

Rétol de senyalització de parc públic segons model de l'ajuntament de Reus. D'alumini
anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, amb fixada mecànicament
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

172,45

€

P-30

FBBZ3010

m

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

22,66

€

P-31

FBBZA001

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau
(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

95,29

€

P-32

FD5H2AA5

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

124,02

€

P-33

FQ11B05F56

u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, model ´´barcino´´ de
Benito o equivalent, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

267,25

€

P-34

FQ31B0C010

u

Treballs de neteja, raspatllat i pintat de la font existent.
(SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

75,50

€

P-35

FQA2B35083

u

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´ASTEROPE II Terra (EN1176) (serie
SURFACE)´´ de KOMPAN (ref. GXY952035-5017) o equivalent. Ancoratge soterrat en base
de formigó.
Definició del joc:
Estructura de joc distribuïda al voltant d'una torre vertical, que fa de punt de partida de
diversos mòduls de joc, a partir de cadascun dels seus tres costats. Els tres mòduls

31.138,01

€
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d'activitats són els següents: un consistent en un pla vertical de cordes i barres, a mode de
circuit d'equilibri amb obstacles, un altre consistent en un entramat de cordes lleugerament
elevat, del qual en pengen a la part inferior dos seients tipus petxina lúdica, i acabant aquest
tram en dos pals que sustenten un bastidor triangular de seient i una barra giratòria tipus
carrusel vertical. Addicionalment de la torre principal neix una escala de jacob. Construcció
estructural general d'acer galvanitzat en calent. Esferes de connexió ´´Galaxy´´ de goma
negra reforçada amb una capa interna de polipropilè i un nucli interior compost d'un perfil
d'alumini amb sis punts de fixació, elements de corda de soga negra fabricada en poliamida
reforçada amb nucli interior d'acer. Algunes d'elles inclouen diferents OVNIS de poliamida o
bé de poliuretà negre. Panells confeccionats en HDPE EcoCoreTM de 19 mm de gruix. El
HDPE EcoCoreTM és un material molt durador, respectuós amb l'entorn, que no només és
reciclable després del seu ús, sinó que també consta d'un nucli produït a partir de material
reciclat 100%. El nucli té un gruix de 15 mm i representa el 80% del material total. Les
hamaques o petxines lúdiques estan fabricades d’una sola peça en doble corba de polietilè
rotomoldejat. Les dimensions de el joc són 907x783x293 cms. Gamma cromàtica acabat
TERRA. Les dimensions de l'àrea de seguretat són 1207X1100 cms. La superfície de
recobriment mínim és de 85,9 m2. L'alçada lliure de caiguda és de 252 cm. L'edat d'ús
recomanada se situa entre 6 - 15 anys. Aquest joc és inclusiu. Amb certificació TUV segons
norma europea UNE EN-1176 i americana ASTM F148.
(TRENTA-UN MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)
P-36

FQA2B45083

u

Subministrament i col·locació de joc infantil MOLLA INDIVIDUAL VERD LLIMA de KOMPAN
(ref. KPL119-0401) o equivalent. Ancoratge soterrat en base de formigó.
Definició del joc:
Element de balanceig compost d'un joc de molla estàndard la part superior de la qual mostra
una figura proveïda de seient sense respatller còmode i arquejat apte per a un usuari i
agafadors semicirculars en posició avançada. El material utilitzat en els panells de color és el
HDPE EcoCoreTM 19 mm, resistent als raigs UV, emprat en els panells, produït a partir de
material reciclat i reciclable en el seu conjunt. El nucli té un gruix de 15 mm i representa el
80% del material total. El 20% restant és el color d'acabat visible, color LLIMA en aquest cas.
El que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es
poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. Molla completa d'acer de diàmetre
18,5 mm proveïda de dispositius anti pessigada de poliamida amb fixació estàndard. Les
dimensions de l'àrea de seguretat són 350 x 236 cm. La superfície de recobriment mínim és
de 8 m2. Amb certificació TUV segons norma europea UNE EN-1176 i americana ASTM
F1487. L'edat d'ús recomanada és per més de 2 anys. Aquest joc és inclusiu.
(SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

671,77

€

P-37

FQA2B55083

u

Subministrament i col·locació de joc infantil PORTIC GRONXADOR METALL ANTRACITA 1 seient pla i 1 seient you&me, de KOMPAN (ref. KSW92003-0910) o equivalent . Ancoratge
soterrat en base de formigó.
Definició del joc:
Gronxador de 2 m d'alçada, de disseny senzill i obert, amb forma regular conformat per
quatre pals que sustenten una barra transversal horitzontal i superior, d'on se suspèn per
mitjà de cordes en forma d’ ´´Y´´ un seient pla i un seient you & me . Construcció estructural a
base de tub cilíndric de 101,6 mm de diàmetre d'acer galvanitzat en calent de gruix 2 mm,
específicament per a elements estructurals, d'ancoratge i subjecció, lacat en color gris
antracita amb pintura de polièster a la pols assecada al forn. El travesser superior té acabat
d'acer galvanitzat vist, sense lacar, com a detall estètic diferenciador. Les unions entre les
diferents parts de l'estructura es realitzen en els trams rectes, de manera que no hi ha unions
en angle ni arestes, totes les trobades són arrodonides. Penjadors especials el moviment del
qual el creen dos rodaments de boles. Els seus components interns són metàl•lics en acer
inoxidable i alumini. El seient pla està fabricat amb làmina de cautxú EPDM massís amb
reforços metàl•lics en els enganxaments i esquelet interior d'acer per fer-lo resistent al
vandalisme. Les cadenes, en forma d’ ´´Y´´, d'acer inoxidable. Les dimensions de l'equip són
360x161x205 cm. Les dimensions totals de l'àrea de seguretat del gronxador són 304x700
cms. La superfície de recobriment mínim és de 21,5 m2. L'alçada lliure de caiguda és de 120
cm. L'edat d'ús recomanada del seient pla és per més de 2 anys i el seient you & me per més
d’un any. Ambdós seients són inclusius. Amb certificació TUV segons norma europea UNE
EN-1176 i americana ASTM F148.
(TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

3.277,20

€
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5

P-38

FR3P2212

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals
(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

39,23

€

P-39

FR66211B

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de
plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

2,39

€

P-40

J03DA209

u

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

120,95

€

P-41

J0607F0A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

119,66

€

P-42

PASSZ1B1UA02 pa

Partida per la Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut que inclou aquest
projecte executiu.
(NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

990,10

€

P-43

UAC010E

m

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i
secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

17,68

€

P-44

UAC010F

m

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i
secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

22,66

€
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P-1

Pàg.:

1

Subministrament i muntatge de pou drenant compost per elements prefabricats de formigó en
massa, de 1,00 m de diàmetre interior i de 1,5 m d'altura útil interior, format per: solera de 25
cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con asimètric prefabricat de
formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de
100 a 60 cm de diàmetre interior i 60 cm d'altura, resistència a compressió major de 250
kg/cm²; anell prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de
goma, segons UNE-EN 1917, de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm d'altura, resistència a
compressió major de 250 kg/cm²; reomplert de l'extradós del pou amb formigó no estructural
HNE-15/B/20; reomplert de l'interiori exterior de graves perquè pugui filtrar l'aigua millor; amb
graons amb tancament de marc i tapa de fosa classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat
en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de
vehicles. Inclús material per a connexions i rematades, junta expansiva per a segellat de
juntes i material elastòmer per a ajustament entre tapa i marc. El preu no inclou l'excavació,
les bombes de buidatge ni el reblert perimetral posterior amb material de drenatge.

501,12

€

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm
com a màxim

41,02706

€

MT10HMF011 m3

Formigó no estructural HNE-15/B/20, fabricat en central.

78,13800

€

MT07AME010 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

5,65250

€

MT10HAF010

Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central, amb ciment SR.

42,01200

€

MT46PHM010 u

Anell prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de goma,
segons UNE-EN 1917, de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm d'altura, resistència a
compressió major de 250 kg/cm², per a formació de pou de registre.

39,59000

€

MT46PHM020 u

Con asimètric prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de
goma, segons UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 60 cm d'altura,
resistència a compressió major de 250 kg/cm², per a formació de pou de registre.

55,92000

€

MT46TPR010

Tapa circular amb bloqueig mitjançant tres pestanyes i marc de foneria dúctil de 850 mm de
diàmetre exterior i 100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400 segons
UNE-EN 124. Tapa revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització
de polietilè i dispositiu antirobatori.

85,00000

€

3,21000

€

13,95000

€

4D51B01111 u

K2255J70

P-2

P-3

P-4

m3

u

MT46PHM060 m

Junt expansiu d'estructura massissa, segons UNE-EN 681-1.

MT46PHM050 u

Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció transversal de D=25
mm, segons UNE-EN 1917.
Altres conceptes

E2213422

E222B432

E7B111F0
B7B111F0

P-5

m3

Data: 01/10/20

m3

m3

m2
m2

E9232B91

m2

B0332300

t

136,62044

€

3,25

€

3,25000

€

8,14

€

8,14000

€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

3,07

€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2
Altres conceptes

1,89200
1,17800

€
€

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,09

€

5,04535
3,04465

€
€

3,61

€

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió
Altres conceptes
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm
Altres conceptes

P-6

E9Z4AA16

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
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Pàg.:

2

B0B34134

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T
UNE-EN 10080

2,73600

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm
Altres conceptes

0,02245
0,85155

€
€

P-7

F00B0UF05

m2

Treballs per la disminució de pendents i complexitat gràfica del paviment continu de cautxú
Altres conceptes

6,95
6,95000

€
€

P-8

F2194AF1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes

8,75

€

8,75000

€

31,47

€

31,47000

€

30,45

€

30,45000

€

302,91

€

302,91000

€

1,33
1,33000

€
€

34,13

€

15,01200
19,11800

€
€

4,95

€

4,95000

€

7,39

€

7,39000

€
€

P-9

P-10

P-11

P-12

F21Q011121 u

F21Q01A80

F21Q01A98

F227T00F

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament per trasllat a magatzem municipal de
les brigades i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

u

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament per trasllat a magatzem municipal de les brigades i la runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes

u

Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins
a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament per
trasllat a magatzem municipal de les brigades i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Altres conceptes

P-13

F2285P0F

m3

B0310500

t

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

P-14

P-15

P-16

P-17

F2R350DA

F2R542AA

m3

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Altres conceptes

F2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,50

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

19,50000

0,00000

€

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

5,55

€

F2RA7LP1

m3

€
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B2RA7LP1

P-18

F931201J

m3

m3

Data: 01/10/20

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

B0372000

m3

Tot-u artificial

B0111000

m3

Aigua

F9365H11
B064300B

P-20

P-21

P-22

F96513C5

m3
m3

m

€

0,00000

€

24,94

€
€

0,04900
6,68650

€
€

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,89

€

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

62,52750

€

11,36250

€

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció superior recta, normalitzada per a vianants
A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

18,48

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,51372

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06495

€

B96513C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340
Altres conceptes

3,76950

€

F96514C5

m

12,13183

€

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció superior arrodonida, normalitzada per a
vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

18,48

€

B96514C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

3,76950

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06495

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Altres conceptes

2,51372

€

F9AQB0U21 m3

Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, amb un gruix de
30 cm, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del
material amb mitjans mecanics

B031U210

Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila

m3

Altres conceptes
P-23

5,55000

3

18,20450
Altres conceptes

P-19

Pàg.:

F9G8CDAS

m2

Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant

B08AD00F

l

Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó

B9G8C0AS

m3

Formigó amb additiu per a paviment continu , amb fibres sintètiques

12,13183

€

46,37

€

13,60450
32,76550

€
€

26,94

€

2,23250

€

17,56125

€
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P-24

F9P9UE40

m2

Data: 01/10/20

Pàg.:

4

Altres conceptes

7,14625

€

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a
protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada
amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura drenant

21,10

€

B8ZAN000

kg

Imprimació epoxi

1,47700

€

B090UP05

kg

Resina de poliuretà monocomponent

5,90400

€

B9PAU005

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

6,00000
7,71900

€
€

30,88

€

Altres conceptes
P-25

F9P9UF05

m2

Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat amb resina aglomerant a base de
poliuretà alifàtic, per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma
UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM, de 10 mm gruix, de tres tonalitats de color verd, amb
estructura drenant, superfície llisa i antilliscant

B9PAU010

kg

Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color verd-vermell

B090UP05

kg

Resina de poliuretà monocomponent
Altres conceptes

P-26

P-29

15,64

€

kg

Resina de poliuretà monocomponent

3,19800

€

B8ZAN000

kg

Imprimació epoxi

1,47700

€

B9PAU005

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

3,25000
7,71500

€
€

40,52

€

F9P9B0UE7 m2

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a
protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada
amb SBR, de 90 mm gruix, amb estructura drenant

B9PAU005

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

B8ZAN000

kg

Imprimació epoxi

B090UP05

kg

Resina de poliuretà monocomponent

FB00000

u

12,50000

€

1,47700

€

13,03800
13,50500

€
€

550,00

€

550,00000

€

Rétol de senyalització de parc públic segons model de l'ajuntament de Reus. D'alumini
anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, amb fixada mecànicament

172,45

€

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3
Altres conceptes

164,97000
7,48000

€

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

22,66

€

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit
Altres conceptes

21,04000
1,62000

€
€

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

95,29

€

Certificació de l'àrea de jocs segons normativa europea EN-1176-7, amb la inspeció inicial de
l'àrea de jocs a instal·lar d'cord amb els requisits de la normativa, assessorament en la
instal·lació i adopció de mesures correctores si s'escauen, informes preceptius, avaluació i
vertificats dels elements instal·lats i emissió de certificació final.
Altres conceptes

FBB2B0D50 u

FBBZ3010

u

m

BBMZ2610

P-31

€
€

B090UP05

BBM1AHDD

P-30

4,92000
9,26000

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a
protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada
amb SBR, de 20 mm gruix, amb estructura drenant

Altres conceptes
P-28

€

F9P9B0UE4 m2

Altres conceptes
P-27

16,70000

FBBZA001

m

u

€
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P-32

P-33

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00000

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Altres conceptes

8,56950

€

FD5H2AA5

m

16,72050

€

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

124,02

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,37141

€

BD5H2AA5

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 160 a 200 mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
Altres conceptes

105,43050

€

13,21809

€

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, model ´´barcino´´ de
Benito o equivalent, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

267,25

€

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà
Altres conceptes

204,00000

FQ11B05F5

u

u

FQ31B0C01 u

FQA2B4508 u

u

€

63,25000

€

75,50
75,50000

€
€

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´ASTEROPE II Terra (EN1176) (serie
SURFACE)´´ de KOMPAN (ref. GXY952035-5017) o equivalent. Ancoratge soterrat en base
de formigó.
Definició del joc:
Estructura de joc distribuïda al voltant d'una torre vertical, que fa de punt de partida de
diversos mòduls de joc, a partir de cadascun dels seus tres costats. Els tres mòduls
d'activitats són els següents: un consistent en un pla vertical de cordes i barres, a mode de
circuit d'equilibri amb obstacles, un altre consistent en un entramat de cordes lleugerament
elevat, del qual en pengen a la part inferior dos seients tipus petxina lúdica, i acabant aquest
tram en dos pals que sustenten un bastidor triangular de seient i una barra giratòria tipus
carrusel vertical. Addicionalment de la torre principal neix una escala de jacob. Construcció
estructural general d'acer galvanitzat en calent. Esferes de connexió ´´Galaxy´´ de goma
negra reforçada amb una capa interna de polipropilè i un nucli interior compost d'un perfil
d'alumini amb sis punts de fixació, elements de corda de soga negra fabricada en poliamida
reforçada amb nucli interior d'acer. Algunes d'elles inclouen diferents OVNIS de poliamida o
bé de poliuretà negre. Panells confeccionats en HDPE EcoCoreTM de 19 mm de gruix. El
HDPE EcoCoreTM és un material molt durador, respectuós amb l'entorn, que no només és
reciclable després del seu ús, sinó que també consta d'un nucli produït a partir de material
reciclat 100%. El nucli té un gruix de 15 mm i representa el 80% del material total. Les
hamaques o petxines lúdiques estan fabricades d’una sola peça en doble corba de polietilè
rotomoldejat. Les dimensions de el joc són 907x783x293 cms. Gamma cromàtica acabat
TERRA. Les dimensions de l'àrea de seguretat són 1207X1100 cms. La superfície de
recobriment mínim és de 85,9 m2. L'alçada lliure de caiguda és de 252 cm. L'edat d'ús
recomanada se situa entre 6 - 15 anys. Aquest joc és inclusiu. Amb certificació TUV segons
norma europea UNE EN-1176 i americana ASTM F148.

31.138,01

€

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´ASTEROPE II Lima (serie GALAXY)´´ de
KOMPAN (ref. GXY952) o equivalent.
Altres conceptes

29.390,00000
1.748,01000

€

Subministrament i col·locació de joc infantil MOLLA INDIVIDUAL VERD LLIMA de KOMPAN
(ref. KPL119-0401) o equivalent. Ancoratge soterrat en base de formigó.
Definició del joc:
Element de balanceig compost d'un joc de molla estàndard la part superior de la qual mostra
una figura proveïda de seient sense respatller còmode i arquejat apte per a un usuari i
agafadors semicirculars en posició avançada. El material utilitzat en els panells de color és el

671,77

€

Treballs de neteja, raspatllat i pintat de la font existent.

FQA2B3508 u

BQA25B380

P-36

5

u

Altres conceptes
P-35

Pàg.:

BBMZ5610

BQ115F55

P-34

Data: 01/10/20

€
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HDPE EcoCoreTM 19 mm, resistent als raigs UV, emprat en els panells, produït a partir de
material reciclat i reciclable en el seu conjunt. El nucli té un gruix de 15 mm i representa el
80% del material total. El 20% restant és el color d'acabat visible, color LLIMA en aquest cas.
El que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es
poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. Molla completa d'acer de diàmetre
18,5 mm proveïda de dispositius anti pessigada de poliamida amb fixació estàndard. Les
dimensions de l'àrea de seguretat són 350 x 236 cm. La superfície de recobriment mínim és
de 8 m2. Amb certificació TUV segons norma europea UNE EN-1176 i americana ASTM
F1487. L'edat d'ús recomanada és per més de 2 anys. Aquest joc és inclusiu.
BKPL119

P-37

P-38

u

FQA2B5508 u

FR3P2212

P-39

FR66211B

m3

u

3.277,20

€

3.277,20000

€

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

39,23

€

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Altres conceptes

29,87985
9,35015

€

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de
plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

2,39

€

€

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,08941

€

B0111000

m3

Aigua

0,00294
2,29765

€
€

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

120,95

€

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
Altres conceptes

120,95000
0,00000

€

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

119,66

€

J03DA209

u

BV1DA209

P-41

€
€

Altres conceptes
P-40

510,00000
161,77000

Subministrament i col·locació de joc infantil PORTIC GRONXADOR METALL ANTRACITA 1 seient pla i 1 seient you&me, de KOMPAN (ref. KSW92003-0910) o equivalent . Ancoratge
soterrat en base de formigó.
Definició del joc:
Gronxador de 2 m d'alçada, de disseny senzill i obert, amb forma regular conformat per
quatre pals que sustenten una barra transversal horitzontal i superior, d'on se suspèn per
mitjà de cordes en forma d’ ´´Y´´ un seient pla i un seient you & me . Construcció estructural a
base de tub cilíndric de 101,6 mm de diàmetre d'acer galvanitzat en calent de gruix 2 mm,
específicament per a elements estructurals, d'ancoratge i subjecció, lacat en color gris
antracita amb pintura de polièster a la pols assecada al forn. El travesser superior té acabat
d'acer galvanitzat vist, sense lacar, com a detall estètic diferenciador. Les unions entre les
diferents parts de l'estructura es realitzen en els trams rectes, de manera que no hi ha unions
en angle ni arestes, totes les trobades són arrodonides. Penjadors especials el moviment del
qual el creen dos rodaments de boles. Els seus components interns són metàl•lics en acer
inoxidable i alumini. El seient pla està fabricat amb làmina de cautxú EPDM massís amb
reforços metàl•lics en els enganxaments i esquelet interior d'acer per fer-lo resistent al
vandalisme. Les cadenes, en forma d’ ´´Y´´, d'acer inoxidable. Les dimensions de l'equip són
360x161x205 cm. Les dimensions totals de l'àrea de seguretat del gronxador són 304x700
cms. La superfície de recobriment mínim és de 21,5 m2. L'alçada lliure de caiguda és de 120
cm. L'edat d'ús recomanada del seient pla és per més de 2 anys i el seient you & me per més
d’un any. Ambdós seients són inclusius. Amb certificació TUV segons norma europea UNE
EN-1176 i americana ASTM F148.
Altres conceptes

m3

BR3P2210

molla individual ''Inground 42cm, color verde lima'' de KOMPAN (ref. KPL119-0401) o
equivalent.
Altres conceptes

J0607F0A

u

u

€
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BV217F0A

P-42

P-43

u

PASSZ1B1U pa

UAC010E

m

Data: 01/10/20

7

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
Altres conceptes

119,66000
0,00000

€

Partida per la Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut que inclou aquest
projecte executiu.
Sense descomposició

990,10

€

990,10000

€

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i
secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.

17,68

€

€

MT11TPB030

m

Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

6,85650

€

MT11VAR009

l

Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

0,12100

€

MT11VAR010

l

Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

0,09220

€

MT01ARA010

m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

3,51330
7,09700

€
€

22,66

€

Altres conceptes
P-44

Pàg.:

UAC010F

m

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i
secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.

MT01ARA010

m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

3,93155

€

MT11TPB030

m

Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i 4,9 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

10,45800

€

MT11VAR009

l

Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

0,14520

€

MT11VAR010

l

Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

0,11064
8,01461

€
€

Altres conceptes
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MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0112344

h

Oficial 1a

20,09 €

A01123441

h

Oficial 1a

20,09 €

A0121000

h

Oficial 1a

20,09 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

20,09 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

20,09 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

20,43 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

20,09 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

20,09 €

A012F000

h

Oficial 1a manyà

20,41 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

20,76 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

20,09 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

28,01 €

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

26,24 €

A01210001

h

Oficial 1a

20,09 €

A012100011

h

Oficial 1a

20,09 €

A0121000111

h

Oficial 1a

20,09 €

A01210001111

h

Oficial 1a

20,09 €

A01220001

h

Oficial 1a paleta

20,09 €

A01270001

h

Oficial 1a col·locador

20,09 €

A012700011

h

Oficial 1a col·locador

20,09 €

A0127000111

h

Oficial 1a col·locador

20,09 €

A01270001111

h

Oficial 1a col·locador

20,09 €

A012M0001

h

Oficial 1a muntador

20,76 €

A012M00011

h

Oficial 1a muntador

20,76 €

A012M000111

h

Oficial 1a muntador

20,76 €

A012N0001

h

Oficial 1a d'obra pública

20,09 €

A012N00011

h

Oficial 1a d'obra pública

20,09 €

A012N000111

h

Oficial 1a d'obra pública

20,09 €

A012N0001111

h

Oficial 1a d'obra pública

20,09 €
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2

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0134000

h

Ajudant ferrallista

17,93 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

17,93 €

A013D000

h

Ajudant pintor

17,93 €

A013F000

h

Ajudant manyà

18,00 €

A013M000

h

Ajudant muntador

17,93 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

24,86 €

A01370001

h

Ajudant col·locador

17,93 €

A013700011

h

Ajudant col·locador

17,93 €

A0137000111

h

Ajudant col·locador

17,93 €

A01370001111

h

Ajudant col·locador

17,93 €

A013M0001

h

Ajudant muntador

17,93 €

A013M00011

h

Ajudant muntador

17,93 €

A013M000111

h

Ajudant muntador

17,93 €

A0140000

h

Manobre

16,74 €

A01400001

h

Manobre

16,74 €

A014000011

h

Manobre

16,74 €

A0140000111

h

Manobre

16,74 €

A01400001111

h

Manobre

16,74 €

A0150000

h

Manobre especialista

17,72 €

A0162344

h

Manobre

16,74 €

A0167744

h

Manobre

16,74 €

A01623441

h

Manobre

16,74 €

A016234411

h

Manobre

16,74 €

A0162344111

h

Manobre

16,74 €

A01623441111

h

Manobre

16,74 €

A01677441

h

Manobre

16,74 €

A016774411

h

Manobre

16,74 €

A0167744111

h

Manobre

16,74 €

A01677441111

h

Manobre

16,74 €
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MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A01A2344

h

Oficial 1a col·locador

20,09 €

A01A23441

h

Oficial 1a col·locador

20,09 €

A01A234411

h

Oficial 1a col·locador

20,09 €

A01A2344111

h

Oficial 1a col·locador

20,09 €

A01B2344

h

Ajudant col·locador

17,93 €

A01B23441

h

Ajudant col·locador

17,93 €

A01B234411

h

Ajudant col·locador

17,93 €

A01B2344111

h

Ajudant col·locador

17,93 €

A01E3744

h

Manobre

16,74 €

A01H2344

h

Oficial 1a d'obra pública

20,09 €

A01H23441

h

Oficial 1a d'obra pública

20,09 €

MO041

h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

20,03 €

MO087

h

Ajudant construcció d'obra civil.

17,91 €
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4

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78 €

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

85,58 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90 €

C13114301

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78 €

C131143011

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78 €

C1311430111

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78 €

C13114301111

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78 €

C1331100

h

Motoanivelladora petita

59,15 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39 €

C13361P0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori anivellador

63,84 €

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

7,89 €

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

5,58 €

C1341344

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78 €

C13413441

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78 €

C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

48,59 €

C1501A00

h

Camió per a transport de 24 t

53,18 €

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

42,91 €

C1503000

h

Camió grua

45,42 €

C1503300

h

Camió grua de 3 t

43,03 €

C1503500

h

Camió grua de 5 t

47,81 €

C15030001

h

Camió grua

45,42 €

C15035001

h

Camió grua de 5 t

47,81 €

C150300011

h

Camió grua

45,42 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71 €

C1705700

h

Formigonera de 250 l

2,77 €

C2003000

h

Remolinador mecànic

4,79 €

C2005000

h

Regle vibratori

4,41 €
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C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,12 €

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61 €

C3E55A00

m

Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons d'extracció amb
entubació perduda, de diàmetre 100 cm

MQ01RET020B

h

Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.

MQ02ROP020

h

Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.

MQ04CAG010A

h

Camió amb grua de fins a 6 t.

286,72 €

36,30 €
3,49 €
49,45 €
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B0111000

m3

Aigua

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,68 €

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

15,88 €

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

17,47 €

B031U210

m3

Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

11,83 €

B03105001

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,68 €

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

16,63 €

B0331020

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

16,29 €

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

15,95 €

B0332300

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

18,84 €

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

18,64 €

B03310201

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

16,29 €

B033102011

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

16,29 €

Tot-u artificial

15,83 €

0,98 €

B0372000

m3

B0512401

t

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

93,48 €

B0625644

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13 €

B06256441

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13 €

B062564411

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13 €

B0625644111

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13 €

B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55 €

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55 €

B064300C1

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55 €
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B064300C11

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55 €

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13 €

B06NN14C1

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13 €

B06NN14C11

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13 €

B06NN14C111

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13 €

B06NN14C1111

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13 €

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

33,80 €

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

30,93 €

B07102501

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

30,93 €

B071025011

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

30,93 €

B0710250111

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

30,93 €

B07102501111

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

30,93 €

B08AD00F

l

Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

8,93 €

B090UP05

kg

Resina de poliuretà monocomponent

2,46 €

B090UP051

kg

Resina de poliuretà monocomponent

2,46 €

B090UP0511

kg

Resina de poliuretà monocomponent

2,46 €

B090UP05111

kg

Resina de poliuretà monocomponent

2,46 €

B090UP051111

kg

Resina de poliuretà monocomponent

2,46 €

B09UP844

kg

Resina de poliuretà monocomponent

2,46 €
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B09UP8441

kg

Resina de poliuretà monocomponent

2,46 €

B09UP84411

kg

Resina de poliuretà monocomponent

2,46 €

B09UP844111

kg

Resina de poliuretà monocomponent

2,46 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

1,22 €

B0A71G00

u

Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior

0,45 €

B0B34134

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

2,28 €

B0DF7G0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,04 €

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,18 €

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,50 €

B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,55 €

B3Z52320

m

Tub d'acer de secció circular, de diàmetre 35 cm i 2
mm de gruix

39,86 €

B3Z52A20

m

Tub d'acer de secció circular, de diàmetre 100 cm i 2
mm de gruix

99,46 €

B44Z502A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,99 €

B6A14KR4

u

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer , amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix,
muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5
mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany
de cop i clau i pom, acabat pintat

459,19 €

B7B111F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,72 €

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

12,97 €

B89ZM000

kg

Pintura partícules metàl·liques

12,13 €

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

11,41 €
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B8ZAN000

kg

Imprimació epoxi

14,77 €

B8ZAN0001

kg

Imprimació epoxi

14,77 €

B8ZAN00011

kg

Imprimació epoxi

14,77 €

B8ZAN000111

kg

Imprimació epoxi

14,77 €

B8ZAN0001111

kg

Imprimació epoxi

14,77 €

B96513C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

3,59 €

B96514C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

3,59 €

B96513C01

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

3,59 €

B96514C01

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

3,59 €

B96514B0C0

m

Vorada de peces de formigó monocapa amb aresta
bisellada a 45º ,tipus jardí (f8), de 100x8x20cm

4,50 €

B9G8C0AS

m3

Formigó amb additiu per a paviment continu , amb
fibres sintètiques

111,50 €

B9PAU005

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

0,25 €

B9PAU010

kg

Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color
verd-vermell

1,67 €

B9PAU015

kg

Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color
blanc, negre o gris

2,09 €

B9PAU0051

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

0,25 €

B9PAU0101

kg

Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color
verd-vermell

1,67 €

B9PAU0151

kg

Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color
blanc, negre o gris

2,09 €

B9PAU00511

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

0,25 €

B9PAU005111

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

0,25 €
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B9PAU0051111

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

BBM1AHDD

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

164,97 €

BBM1AHDD1

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

164,97 €

BBMZ2610

m

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

21,04 €

BBMZ5610

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00 €

BBMZ5611

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

75,00 €

BBMZ26101

m

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

21,04 €

BBMZ56101

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00 €

BBMZ56111

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

75,00 €

BD5H1133

m

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa
d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca

39,47 €

BD5H2AA5

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a
la canal

100,41 €

BD5H2AA51

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a
la canal

100,41 €

BDKZ3150

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

16,96 €

BF21M700

m

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

9,56 €

BFW21710

u

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
1´´1/4, per a roscar

10,80 €

BFY21710

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, roscat

0,98 €

0,25 €
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BKPL119

u

molla individual ''Inground 42cm, color verde lima'' de
KOMPAN (ref. KPL119-0401) o equivalent.

510,00 €

BNN51100

u

Bomba submergible de turbina de 0.37 kW per a un
cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua,
amb cable de connexió de 10 m de llargària

501,54 €

BQ115F55

u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i
suports de passamà

204,00 €

BQ13S240

u

Banc de bloc de formigó de color gris, acabat polit i
hidrofugat, de 240x60x46 cm

760,00 €

BQ3Z1300

u

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

25,54 €

BQA250B080

u

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´Climbing
Balancing Unit´´ de HAPPYLUDIC (ref. 2.12.28) o
equivalent.

7.368,00 €

BQA250B180

u

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´Jetty
Taka-Tuka´´ de HAPPYLUDIC (ref. 3.9.1) o equivalent.

6.843,00 €

BQA250B480

u

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´XARXA
HEXAGONAL DE SALT (QS) (serie COROCORD
DYNAMICS)´´ de KOMPAN (ref. COR21506) o
equivalent.

9.100,00 €

BQA25B280

u

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´Flying
Carpet´´ de HAPPYLUDIC (ref. 4.3.4) o equivalent.

7.200,00 €

BQA25B380

u

Subministrament i col·locació de joc infantil
´´ASTEROPE II Lima (serie GALAXY)´´ de KOMPAN
(ref. GXY952) o equivalent.

29.390,00 €

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

55,88 €

BR3P2210

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

25,87 €

BV1DA209

u

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

120,95 €

BV217F0A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

119,66 €

MT01ARA010

m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

MT07AME010N

m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

3,23 €

MT10HAF010

m3

Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central, amb
ciment SR.

93,36 €

11,95 €
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MT10HMF011

m3

Formigó no estructural HNE-15/B/20, fabricat en
central.

57,88 €

MT11ADE100A

kg

Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i
accessoris.

9,87 €

MT11TPB030C

m

Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m²,
de 160 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix,
segons UNE-EN 1401-1.

6,53 €

MT11TPB030D

m

Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diàmetre exterior i 4,9 mm de gruix,
segons UNE-EN 1401-1.

9,96 €

MT11TPG010C

m

Tub de polipropilè (PP) per sanejament, sèrie SN-10,
rigidesa anular nominal 10 kN/m², de paret tricapa,
color teula, de 160 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm
de gruix, fabricat segons la norma CEN TC 155 WG13,
inclús junts de goma.

25,06 €

MT11VAR009

l

Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

12,10 €

MT11VAR010

l

Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

18,44 €

MT46PHM010B

u

Anell prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida
encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917,
de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm d'altura,
resistència a compressió major de 250 kg/cm², per a
formació de pou de registre.

39,59 €

MT46PHM020B

u

Con asimètric prefabricat de formigó en massa, amb
unió rígida encadellada amb junt de goma, segons
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 60
cm d'altura, resistència a compressió major de 250
kg/cm², per a formació de pou de registre.

55,92 €

MT46PHM050

u

Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de
330x160 mm, secció transversal de D=25 mm, segons
UNE-EN 1917.

4,65 €

MT46PHM060

m

Junt expansiu d'estructura massissa, segons UNE-EN
681-1.

3,21 €

MT46TPR010Q

u

Tapa circular amb bloqueig mitjançant tres pestanyes i
marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe
D-400 segons UNE-EN 124. Tapa revestida amb
pintura bituminosa i marc proveït de junt
d'insonorització de polietilè i dispositiu antirobatori.

85,00 €

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 01/10/20

13

ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D060M0B2

m3

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

PREU
Rend.: 1,000

71,80 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

17,72000 =

0,900 /R x

Subtotal...

15,94800
15,94800

15,94800

Maquinària:
C1705700

h

Formigonera de 250 l

2,77000 =

0,450 /R x

Subtotal...

1,24650
1,24650

1,24650

Materials:
B0111000

m3

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B0332Q10

t

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Aigua

x

0,98000 =

0,17640

0,650

x

17,47000 =

11,35550

1,550

x

18,64000 =

28,89200

0,150

x

93,48000 =

14,02200

0,180

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

D060Q021

54,44590
1,00%

54,44590
0,15948

COST DIRECTE

71,79988

COST EXECUCIÓ MATERIAL

71,79988

Rend.: 1,000

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Unitats

76,97 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

1,100 /R x

17,72000 =
Subtotal...

19,49200
19,49200

19,49200

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,600 /R x

1,71000 =
Subtotal...

1,02600
1,02600

1,02600

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,180

x

0,98000 =

0,17640

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

15,88000 =

10,32200

B0331Q10

t

1,550

x

15,95000 =

24,72250

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225

x

93,48000 =

21,03300

Subtotal...

56,25390

56,25390

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 01/10/20
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

KSW92003

u

dd

1,00%

0,19492

COST DIRECTE

76,96682

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,96682

Rend.: 1,000

2.880,00 €

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 01/10/20
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

4D511111

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Pou de drenatge per a reducció del nivell freàtic d'1 a 5
m de fondària, amb tub d'acer de diàmetre 35 cm, per
allotjar bomba submergible de turbina, perforació amb
equip per a pilons per rotació, col·locació bomba
submergible de turbina de 2 m3/h amb sonda de nivell
d'aigua, col·locada al fons del pou i connectada a la
xarxa elèctrica i a la d'evacuació amb tub d'acer
galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/4, reblert
amb graves per a drenatge i pericó de formigó in situ
per a instal·lacions de serveis amb tapa registrable a la
superfície
Unitats

2.919,70 €

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
K2255J70

m3

K26Z5AA0

m

KDK254F3

u

KDKZ3154

u

KF21M711

m

KNN51100

u

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim
Perforació de pou per a reducció de nivell freàtic amb
equip per a pilons per rotació amb tub acer no
recuperable, de diàmetre 100 cm, i col·locació de tub
interior, de d 35 cm i 2 mm de gruix de paret
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment
Bomba submergible de turbina de 0.37 kW per a un
cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua,
amb cable de connexió de 10 m de llargària, instal·lada
al fons del pou

3,500

x

41,02706 =

143,59471

5,000

x

398,17600 =

1.990,88000

1,000

x

47,93401 =

47,93401

1,000

x

30,18582 =

30,18582

6,000

x

21,04188 =

126,25128

1,000

x

580,85450 =

580,85450

Subtotal...

2.919,70032

COST DIRECTE

2.919,70032

2.919,70032

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E89BABJ0

2.919,70032

Rend.: 1,000

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat
Unitats

17,15 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,520 /R x

20,09000 =

10,44680

A013D000

h

Ajudant pintor

0,050 /R x

17,93000 =

0,89650

Subtotal...

11,34330

11,34330

Materials:
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

x

12,97000 =

3,30735

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,204

x

11,41000 =

2,32764

Subtotal...

5,63499

5,63499

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 01/10/20
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,17015

COST DIRECTE

17,14844

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

F21B013001

17,14844

Rend.: 1,000

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics, enderroc de daus de formigó i aplec per la
posterior recol·locació a la nova posició

17,46 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,052 /R x

20,09000 =

1,04468

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,300 /R x

20,43000 =

6,12900

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

16,74000 =

5,02200

A0150000

h

Manobre especialista

0,120 /R x

17,72000 =

2,12640

Subtotal...

14,32208

14,32208

Maquinària:
C1101200

h

C200S000

h

Compressor amb dos martells pneumàtics
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,060 /R x

15,65000 =

0,93900

0,300 /R x

6,61000 =

1,98300

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,92200
1,50%

2,92200
0,21483

COST DIRECTE

17,45891

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

F21Q01BB01

17,45891

Rend.: 1,000

Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i aplec per la posterior recol·locació a la
nova posició, més la càrrega manual de la runa sobre
camió o contenidor
Unitats

82,68 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,700 /R x

20,76000 =

14,53200

A0150000

h

Manobre especialista

1,400 /R x

17,72000 =

24,80800

Subtotal...

39,34000

39,34000

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,700 /R x

15,65000 =

10,95500

C1503000

h

Camió grua

0,700 /R x

45,42000 =

31,79400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

42,74900
1,50%

COST DIRECTE

42,74900
0,59010
82,67910

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,67910

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 01/10/20
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

F6A1B14KR4

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Porta de una fulla batents de 1,6x1,2 m de llum de pas
d'acer , amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm,
formada per passamà, travesser inferior, muntants
cada 160 cm, afegint unes noves brèndoles amb
pletina de 9x1 cm cada 10 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb daus de formigó.,
passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i
pom, acabat pintat, col·locada
Unitats

565,96 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,500 /R x

20,76000 =

31,14000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,650 /R x

20,09000 =

13,05850

A013M000

h

Ajudant muntador

2,500 /R x

17,93000 =

44,82500

Subtotal...

89,02350

89,02350

Materials:
B6A14KR4

u

D060Q021

m3

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer , amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix,
muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5
mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany
de cop i clau i pom, acabat pintat
Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,000

x

459,19000 =

459,19000

0,2016

x

76,96682 =

15,51651

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

474,70651
2,50%

474,70651
2,22559

COST DIRECTE

565,95560

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3

F932B0101F

COST EXECUCIÓ MATERIAL

565,95560

Rend.: 1,000

25,86 €

Base de sauló, de 15 cm de gruix, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

16,74000 =
Subtotal...

0,83700
0,83700

0,83700

Maquinària:
C1331100

h

C13350C0

h

C1502E00

h

0,035 /R x

59,15000 =

2,07025

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

67,39000 =

2,69560

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

42,91000 =

1,07275

Motoanivelladora petita

Subtotal...

5,83860

5,83860

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

0,98000 =

0,04900

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

1,150

x

16,63000 =

19,12450

Subtotal...

19,17350

19,17350

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,01256

COST DIRECTE

25,86166

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

F965B014C5

25,86166

Rend.: 1,000

Vorada de peces de formigó monocapa amb aresta
bisellada a 45º ,tipus jardí (f8), de 100x8x20cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb
sorra-ciment.

19,44 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220 /R x

20,09000 =

4,41980

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

16,74000 =

7,53300

Subtotal...

11,95280

11,95280

Materials:
B06NN14C

m3

B0710250

t

B96514B0C0

m

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Vorada de peces de formigó monocapa amb aresta
bisellada a 45º ,tipus jardí (f8), de 100x8x20cm

0,044

x

57,13000 =

2,51372

0,0021

x

30,93000 =

0,06495

1,050

x

4,50000 =

4,72500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,30367
1,50%

7,30367
0,17929

COST DIRECTE

19,43576

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

F9P9UE50

19,43576

Rend.: 1,000

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú
reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitazada amb SBR, de 50 mm gruix, amb
estructura drenant

26,11 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,240 /R x

20,09000 =

4,82160

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,240 /R x

17,93000 =

4,30320

Subtotal...

9,12480

9,12480

Materials:
B090UP05

kg

Resina de poliuretà monocomponent

3,100

x

2,46000 =

7,62600

B8ZAN000

kg

Imprimació epoxi

0,100

x

14,77000 =

1,47700

B9PAU005

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

31,000

x

0,25000 =

7,75000

Subtotal...

16,85300

16,85300

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,13687

COST DIRECTE

26,11467

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

F9P9UE70

26,11467

Rend.: 1,000

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú
reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitazada amb SBR, de 70 mm gruix, amb
estructura drenant

36,15 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

A0137000

h

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador

0,320 /R x

20,09000 =

6,42880

0,320 /R x

17,93000 =

5,73760

Subtotal...

12,16640

12,16640

Materials:
B090UP05

kg

Resina de poliuretà monocomponent

B8ZAN000

kg

Imprimació epoxi

B9PAU005

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

11,07000

4,500

x

2,46000 =

0,100

x

14,77000 =

1,47700

45,000

x

0,25000 =

11,25000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

23,79700
1,50%

23,79700
0,18250

COST DIRECTE

36,14590

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

F9P9UF07

36,14590

Rend.: 1,000

Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú
reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitazada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color
blanc, negre o gris, amb estructura drenant, superfície
llisa i antilliscant

35,08 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,240 /R x

20,09000 =

4,82160

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,240 /R x

17,93000 =

4,30320

Subtotal...

9,12480

9,12480

Materials:
B090UP05

kg

Resina de poliuretà monocomponent

B9PAU015

kg

Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color
blanc, negre o gris

2,000

x

2,46000 =

4,92000

10,000

x

2,09000 =

20,90000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

25,82000
1,50%

COST DIRECTE

25,82000
0,13687
35,08167

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,08167
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

F9P9UE701

m2

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú
reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitazada amb SBR, de 70 mm gruix, amb
estructura drenant

PREU
Rend.: 1,000

36,15 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,320 /R x

20,09000 =

6,42880

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,320 /R x

17,93000 =

5,73760

Subtotal...

12,16640

12,16640

Materials:
B090UP05

kg

Resina de poliuretà monocomponent

4,500

x

2,46000 =

B8ZAN000

kg

Imprimació epoxi

0,100

x

14,77000 =

1,47700

B9PAU005

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

45,000

x

0,25000 =

11,25000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

11,07000

23,79700
1,50%

23,79700
0,18250

COST DIRECTE

36,14590

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

FB12B01AEE

36,14590

Rend.: 1,000

Col·locació de la barana existent d'acer, desmuntada
previament, formada per passamà, travesser inferior,
muntants cada 160 cm, afegint unes noves brèndoles
amb pletina de 9x1 cm cada 10 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb daus de formigó.

109,30 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

20,09000 =

6,02700

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,200 /R x

20,43000 =

4,08600

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

20,41000 =

8,16400

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

18,00000 =

3,60000

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

16,74000 =

3,34800

Subtotal...

25,22500

25,22500

Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

1,000 /R x

3,12000 =
Subtotal...

3,12000
3,12000

3,12000

Materials:
B44Z502A

kg

D060M0B2

m3

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

63,000

x

0,99000 =

62,37000

0,250

x

71,79988 =

17,94997

Subtotal...

80,31997

80,31997

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

0,63063

COST DIRECTE

109,29559

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

FBB2D501

109,29559

Rend.: 1,000

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

172,45 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

20,76000 =

3,11400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x

17,93000 =

2,68950

Subtotal...

5,80350

5,80350

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

45,42000 =

0,035 /R x

Subtotal...

1,58970
1,58970

1,58970

Materials:
BBM1AHDD

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

1,000

164,97000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

164,97000

164,97000
1,50%

164,97000
0,08705

COST DIRECTE

172,45025

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

FBBZA003

172,45025

Rend.: 1,000

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats;
inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau
Unitats

100,29 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

20,09000 =

5,02250

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

16,74000 =

4,18500

Subtotal...

9,20750

9,20750

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,100 /R x

73,78000 =
Subtotal...

7,37800
7,37800

7,37800

Materials:
B06NN14C

m3

BBMZ5611

u

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

0,150

x

57,13000 =

8,56950

1,000

x

75,00000 =

75,00000

Subtotal...

83,56950

83,56950
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,13811

COST DIRECTE

100,29311

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m

FD5H1133

COST EXECUCIÓ MATERIAL

100,29311

Rend.: 1,000

60,25 €

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa
d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix
i parets de 100 mm de gruix

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300 /R x

20,09000 =

6,02700

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

16,74000 =

7,53300

Subtotal...

13,56000

13,56000

Materials:
B064300C

m3

BD5H1133

m

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa
d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca

0,0847

x

59,55000 =

5,04389

1,050

x

39,47000 =

41,44350

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

46,48739
1,50%

46,48739
0,20340

COST DIRECTE

60,25079

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

FQ13S240

60,25079

Rend.: 1,000

Banc de bloc de formigó de color gris, acabat polit i
hidrofugat, de 240x60x46 cm, col·locat recolzat sobre
el paviment
Unitats

802,81 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

A0140000

h

Oficial 1a
Manobre

0,530 /R x

20,09000 =

10,64770

0,530 /R x

16,74000 =

8,87220

Subtotal...

19,51990

19,51990

Maquinària:
C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,530 /R x

43,03000 =
Subtotal...

22,80590
22,80590

22,80590

Materials:
BQ13S240

u

Banc de bloc de formigó de color gris, acabat polit i
hidrofugat, de 240x60x46 cm

1,000

x

760,00000 =
Subtotal...

760,00000
760,00000

760,00000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

0,48800

COST DIRECTE

802,81380

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

FQA2B05083

802,81380

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´Climbing
Balancing Unit´´ de HAPPYLUDIC (ref. 2.12.28) o
equivalent. Ancoratge soterrat en base de formigó.

9.498,92 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

50,000 /R x

20,09000 =

1.004,50000

A0140000

h

Manobre

60,000 /R x

16,74000 =

1.004,40000

Subtotal...

2.008,90000

2.008,90000

Materials:
BQA250B080

u

D060M0B2

m3

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´Climbing
Balancing Unit´´ de HAPPYLUDIC (ref. 2.12.28) o
equivalent.
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

1,000

x

7.368,00000 =

7.368,00000

1,000

x

71,79988 =

71,79988

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7.439,79988
2,50%

7.439,79988
50,22250

COST DIRECTE

9.498,92238

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

FQA2B15083

9.498,92238

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´Jetty
Taka-Tuka´´ de HAPPYLUDIC (ref. 3.9.1) o equivalent.
Ancoratge soterrat en base de formigó.
Unitats

9.008,26 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

60,000 /R x

20,09000 =

1.205,40000

A0140000

h

Manobre

50,000 /R x

16,74000 =

837,00000

Subtotal...

2.042,40000

2.042,40000

Materials:
BQA250B180

u

D060M0B2

m3

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´Jetty
Taka-Tuka´´ de HAPPYLUDIC (ref. 3.9.1) o equivalent.
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

1,000

x

6.843,00000 =

6.843,00000

1,000

x

71,79988 =

71,79988

Subtotal...

6.914,79988

6.914,79988
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

51,06000

COST DIRECTE

9.008,25988

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

FQA2B25083

9.008,25988

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´Flying
Carpet´´ de HAPPYLUDIC (ref. 4.3.4) o equivalent.
Ancoratge soterrat en base de formigó.

9.365,26 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

60,000 /R x

20,09000 =

1.205,40000

A0140000

h

Manobre

50,000 /R x

16,74000 =

837,00000

Subtotal...

2.042,40000

2.042,40000

Materials:
BQA25B280

u

D060M0B2

m3

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´Flying
Carpet´´ de HAPPYLUDIC (ref. 4.3.4) o equivalent.
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

1,000

x

7.200,00000 =

7.200,00000

1,000

x

71,79988 =

71,79988

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7.271,79988
2,50%

7.271,79988
51,06000

COST DIRECTE

9.365,25988

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

FQA2B65083

9.365,25988

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´XARXA
HEXAGONAL DE SALT (QS) (serie COROCORD
DYNAMICS)´´ de KOMPAN (ref. COR21506) o
equivalent. Ancoratge soterrat en base de formigó.
Unitats

9.887,21 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

18,000 /R x

20,09000 =

361,62000

A0140000

h

Manobre

18,000 /R x

16,74000 =

301,32000

Subtotal...

662,94000

662,94000

Materials:
BQA250B480

u

D060M0B2

m3

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´XARXA
HEXAGONAL DE SALT (QS) (serie COROCORD
DYNAMICS)´´ de KOMPAN (ref. COR21506) o
equivalent.
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

1,000

x

9.100,00000 =

9.100,00000

1,500

x

71,79988 =

107,69982

Subtotal...

9.207,69982

9.207,69982
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

16,57350

COST DIRECTE

9.887,21332

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

K2255J70

9.887,21332

Rend.: 1,000

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

41,03 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

16,74000 =

0,025 /R x

Subtotal...

0,41850
0,41850

0,41850

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78000 =

0,016 /R x

Subtotal...

1,18048
1,18048

1,18048

Materials:
B0331020

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

2,420

16,29000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

39,42180
39,42180

1,50%

39,42180
0,00628

COST DIRECTE

41,02706

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

K2255J701

41,02706

Rend.: 1,000

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

41,03 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

16,74000 =

0,025 /R x

Subtotal...

0,41850
0,41850

0,41850

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78000 =

0,016 /R x

Subtotal...

1,18048
1,18048

1,18048

Materials:
B0331020

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

2,420

16,29000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

39,42180
39,42180

1,50%

39,42180
0,00628

COST DIRECTE

41,02706

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

K2255J7011

41,02706

Rend.: 1,000

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim
Unitats

41,03 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,025 /R x

16,74000 =

0,41850

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

0,41850

0,41850

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78000 =

0,016 /R x

Subtotal...

1,18048
1,18048

1,18048

Materials:
B0331020

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

2,420

16,29000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

39,42180
39,42180

1,50%

39,42180
0,00628

COST DIRECTE

41,02706

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

K26Z5AA0

41,02706

Rend.: 1,000

Perforació de pou per a reducció de nivell freàtic amb
equip per a pilons per rotació amb tub acer no
recuperable, de diàmetre 100 cm, i col·locació de tub
interior, de d 35 cm i 2 mm de gruix de paret

398,18 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C3E55A00

m

Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons d'extracció amb
entubació perduda, de diàmetre 100 cm

286,72000 =

1,000 /R x

Subtotal...

286,72000

286,72000

286,72000

Materials:
B3Z52320

m

B3Z52A20

m

Tub d'acer de secció circular, de diàmetre 35 cm i 2
mm de gruix
Tub d'acer de secció circular, de diàmetre 100 cm i 2
mm de gruix

0,800

x

39,86000 =

31,88800

0,800

x

99,46000 =

79,56800

Subtotal...

111,45600

COST DIRECTE

111,45600

398,17600

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

K26Z5AA01

398,17600

Rend.: 1,000

Perforació de pou per a reducció de nivell freàtic amb
equip per a pilons per rotació amb tub acer no
recuperable, de diàmetre 100 cm, i col·locació de tub
interior, de d 35 cm i 2 mm de gruix de paret
Unitats

398,18 €

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C3E55A00

m

Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons d'extracció amb
entubació perduda, de diàmetre 100 cm

1,000 /R x

286,72000 =

Subtotal...

286,72000

286,72000

Materials:
B3Z52320

m

B3Z52A20

m

Tub d'acer de secció circular, de diàmetre 35 cm i 2
mm de gruix
Tub d'acer de secció circular, de diàmetre 100 cm i 2
mm de gruix

0,800

x

39,86000 =

31,88800

0,800

x

99,46000 =

79,56800

286,72000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

111,45600

COST DIRECTE

111,45600

398,17600

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2

K89BDDJ0

COST EXECUCIÓ MATERIAL

398,17600

Rend.: 1,000

30,26 €

Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de fosa amb
barrots a 12 cm de separació, amb pintura de
partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,520 /R x

20,09000 =

10,44680

A013D000

h

Ajudant pintor

0,680 /R x

17,93000 =

12,19240

Subtotal...

22,63920

22,63920

Materials:
B89ZM000

kg

Pintura partícules metàl·liques

0,408

x

12,13000 =

4,94904

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,204

x

11,41000 =

2,32764

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,27668
1,50%

7,27668
0,33959

COST DIRECTE

30,25547

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

KDK254F3

30,25547

Rend.: 1,000

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

47,93 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,000 /R x

20,09000 =

20,09000

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

16,74000 =

16,74000

Subtotal...

36,83000

36,83000

Materials:
B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B064300C

m3

B0DF7G0A

u

B0F1D2A1

u

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,0122

x

16,68000 =

0,20350

0,132

x

59,55000 =

7,86060

1,007

x

1,04000 =

1,04728

8,001

x

0,18000 =

1,44018

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,55156
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

10,55156
0,55245
47,93401
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CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

KDK254F31

47,93401

Rend.: 1,000

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
Unitats

47,93 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

A0140000

h

Oficial 1a paleta
Manobre

1,000 /R x

20,09000 =

20,09000

1,000 /R x

16,74000 =

16,74000

Subtotal...

36,83000

36,83000

Materials:
B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B064300C

m3

B0DF7G0A

u

B0F1D2A1

u

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,0122

x

16,68000 =

0,20350

0,132

x

59,55000 =

7,86060

1,007

x

1,04000 =

1,04728

8,001

x

0,18000 =

1,44018

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,55156
1,50%

10,55156
0,55245

COST DIRECTE

47,93401

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

KDKZ3154

47,93401

Rend.: 1,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

30,19 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,350 /R x

20,09000 =

7,03150

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

16,74000 =

5,85900

Subtotal...

12,89050

12,89050

Materials:
B0710150

t

BDKZ3150

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

0,0042

x

33,80000 =

0,14196

1,000

x

16,96000 =

16,96000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

17,10196
1,50%

COST DIRECTE

17,10196
0,19336
30,18582

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,18582
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CODI

UA
u

KDKZ31541

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

30,19 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,350 /R x

20,09000 =

7,03150

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

16,74000 =

5,85900

Subtotal...

12,89050

12,89050

Materials:
B0710150

t

BDKZ3150

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

0,0042

x

33,80000 =

0,14196

1,000

x

16,96000 =

16,96000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

17,10196
1,50%

17,10196
0,19336

COST DIRECTE

30,18582

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

KF21M711

30,18582

Rend.: 1,000

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

21,04 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,230 /R x

20,76000 =

4,77480

A013M000

h

Ajudant muntador

0,230 /R x

17,93000 =

4,12390

Subtotal...

8,89870

8,89870

Materials:
B0A71G00

u

Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior

0,330

x

0,45000 =

0,14850

BF21M700

m

1,020

x

9,56000 =

9,75120

BFW21710

u

0,150

x

10,80000 =

1,62000

BFY21710

u

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255
Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
1´´1/4, per a roscar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, roscat

0,500

x

0,98000 =

0,49000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,00970
1,50%

COST DIRECTE

12,00970
0,13348
21,04188

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,04188

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 01/10/20

30

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
m

KF21M7111

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

21,04 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,230 /R x

20,76000 =

4,77480

A013M000

h

Ajudant muntador

0,230 /R x

17,93000 =

4,12390

Subtotal...

8,89870

8,89870

Materials:
B0A71G00

u

Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior

0,330

x

0,45000 =

0,14850

BF21M700

m

1,020

x

9,56000 =

9,75120

BFW21710

u

0,150

x

10,80000 =

1,62000

BFY21710

u

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255
Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
1´´1/4, per a roscar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, roscat

0,500

x

0,98000 =

0,49000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,00970
1,50%

12,00970
0,13348

COST DIRECTE

21,04188

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

KNN51100

21,04188

Rend.: 1,000

Bomba submergible de turbina de 0.37 kW per a un
cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua,
amb cable de connexió de 10 m de llargària, instal·lada
al fons del pou
Unitats

580,85 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

20,76000 =

41,52000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

17,93000 =

35,86000

Subtotal...

77,38000

77,38000

Materials:
BNN51100

u

Bomba submergible de turbina de 0.37 kW per a un
cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua,
amb cable de connexió de 10 m de llargària

1,000

x

501,54000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

501,54000

501,54000
2,50%

COST DIRECTE

501,54000
1,93450
580,85450

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

580,85450
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

KNN511001

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Bomba submergible de turbina de 0.37 kW per a un
cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua,
amb cable de connexió de 10 m de llargària, instal·lada
al fons del pou

580,85 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

20,76000 =

41,52000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

17,93000 =

35,86000

Subtotal...

77,38000

77,38000

Materials:
BNN51100

u

Bomba submergible de turbina de 0.37 kW per a un
cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua,
amb cable de connexió de 10 m de llargària

1,000

501,54000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

501,54000

501,54000
2,50%

501,54000
1,93450

COST DIRECTE

580,85450

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m

UAC010B

COST EXECUCIÓ MATERIAL

580,85450

Rend.: 1,000

37,33 €

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en
terreny no agressiu, format per tub de polipropilè (PP),
sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 160
mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una
pendent mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús junts de goma, lubricant per
a muntatge, accessoris i peces especials.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO041

h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

0,167 /R x

20,03000 =

3,34501

MO087

h

Ajudant construcció d'obra civil.

0,080 /R x

17,91000 =

1,43280

Subtotal...

4,77781

4,77781

Maquinària:
MQ01RET020B

h

Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.

0,032 /R x

36,30000 =

1,16160

MQ02ROP020

h

Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.

0,231 /R x

3,49000 =

0,80619

Subtotal...

1,96779

Materials:
MT01ARA010

m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

0,294

x

11,95000 =

3,51330

MT11ADE100A

kg

0,003

9,87000 =

0,02961

MT11TPG010C

m

Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i
accessoris.
Tub de polipropilè (PP) per sanejament, sèrie SN-10,
rigidesa anular nominal 10 kN/m², de paret tricapa,
color teula, de 160 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm
de gruix, fabricat segons la norma CEN TC 155 WG13,
inclús junts de goma.

x

1,050

x

25,06000 =

26,31300

1,96779
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NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

29,85591

29,85591

Altres:
%ZZ

%

Costos directes complementaris

36,60150 =

2,00 % S/

Subtotal...

0,73203
0,73203

COST DIRECTE

0,73203

37,33354

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 1

u

4D51B01111

37,33354

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de pou drenant compost
per elements prefabricats de formigó en massa, de
1,00 m de diàmetre interior i de 1,5 m d'altura útil
interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de
formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada
amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; con asimètric prefabricat de
formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb
junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm
de diàmetre interior i 60 cm d'altura, resistència a
compressió major de 250 kg/cm²; anell prefabricat de
formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb
junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 100 cm de
diàmetre interior i 50 cm d'altura, resistència a
compressió major de 250 kg/cm²; reomplert de
l'extradós del pou amb formigó no estructural
HNE-15/B/20; reomplert de l'interiori exterior de graves
perquè pugui filtrar l'aigua millor; amb graons amb
tancament de marc i tapa de fosa classe D-400 segons
UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent
les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus
de vehicles. Inclús material per a connexions i
rematades, junta expansiva per a segellat de juntes i
material elastòmer per a ajustament entre tapa i marc.
El preu no inclou l'excavació, les bombes de buidatge
ni el reblert perimetral posterior amb material de
drenatge.
Unitats

501,12 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

4,400 /R x

20,09000 =

88,39600

A0140000

h

Manobre

2,290 /R x

16,74000 =

38,33460

Subtotal...

126,73060

126,73060

Maquinària:
MQ04CAG010A

h

Camió amb grua de fins a 6 t.

0,200 /R x

49,45000 =
Subtotal...

9,89000
9,89000

Materials:
MT07AME010N

m²

MT10HAF010

m3

MT10HMF011

m3

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.
Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central, amb
ciment SR.
Formigó no estructural HNE-15/B/20, fabricat en
central.

1,750

x

3,23000 =

5,65250

0,450

x

93,36000 =

42,01200

1,350

x

57,88000 =

78,13800

9,89000
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CODI
MT46PHM010B

u

UA

MT46PHM020B

u

MT46PHM050

u

MT46PHM060

m

MT46TPR010Q

u

DESCRIPCIÓ
Anell prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida
encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917,
de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm d'altura,
resistència a compressió major de 250 kg/cm², per a
formació de pou de registre.
Con asimètric prefabricat de formigó en massa, amb
unió rígida encadellada amb junt de goma, segons
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 60
cm d'altura, resistència a compressió major de 250
kg/cm², per a formació de pou de registre.
Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de
330x160 mm, secció transversal de D=25 mm, segons
UNE-EN 1917.
Junt expansiu d'estructura massissa, segons UNE-EN
681-1.
Tapa circular amb bloqueig mitjançant tres pestanyes i
marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe
D-400 segons UNE-EN 124. Tapa revestida amb
pintura bituminosa i marc proveït de junt
d'insonorització de polietilè i dispositiu antirobatori.

PREU
1,000

x

39,59000 =

39,59000

1,000

x

55,92000 =

55,92000

3,000

x

4,65000 =

13,95000

1,000

x

3,21000 =

3,21000

1,000

x

85,00000 =

85,00000

Subtotal...

323,47250

323,47250

Partides d'obra:
K2255J70

m3

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

1,000

41,02706 =

x

Subtotal...

41,02706
41,02706

COST DIRECTE

41,02706

501,12016

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 2

m3

E2213422

501,12016

Rend.: 1,000

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

3,25 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

85,58000 =

0,038 /R x

Subtotal...

3,25204
3,25204

COST DIRECTE

3,25204

3,25204

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 3

E222B432

m3

3,25204

Rend.: 1,000

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Unitats

Preu €

8,14 €

Parcial

Import
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NÚM

CODI
Maquinària:
C1313330

UA
h

DESCRIPCIÓ
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

PREU
50,90000 =

0,160 /R x

Subtotal...

8,14400
8,14400

COST DIRECTE

8,14400

8,14400

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 4

m2

E7B111F0

8,14400

Rend.: 1,000

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

3,07 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

20,09000 =

0,80360

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020 /R x

17,93000 =

0,35860

Subtotal...

1,16220

1,16220

Materials:
B7B111F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100

1,72000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,89200
1,89200

1,50%

1,89200
0,01743

COST DIRECTE

3,07163

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 5

m2

E9232B91

3,07163

Rend.: 1,000

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

8,09 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

A0150000

h

Manobre
Manobre especialista

0,050 /R x

16,74000 =

0,83700

0,100 /R x

17,72000 =

1,77200

Subtotal...

2,60900

2,60900

Maquinària:
C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

7,89000 =

0,050 /R x

Subtotal...

0,39450
0,39450

0,39450

Materials:
B0332300

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

0,2678

18,84000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,04535
5,04535

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,04535
0,03914
8,08799
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DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 6

m2

E9Z4AA16

8,08799

Rend.: 1,000

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

3,61 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,022 /R x

20,09000 =

0,44198

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,022 /R x

17,93000 =

0,39446

Subtotal...

0,83644

0,83644

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B34134

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

0,0184

x

1,22000 =

0,02245

1,200

x

2,28000 =

2,73600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,75845
1,50%

2,75845
0,01255

COST DIRECTE

3,60744

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 7

m2

F00B0UF05

3,60744

Rend.: 1,000

Treballs per la disminució de pendents i complexitat
gràfica del paviment continu de cautxú
Unitats

6,95 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,180 /R x

20,09000 =

3,61620

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,180 /R x

17,93000 =

3,22740

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,84360
1,50%

6,84360
0,10265

COST DIRECTE

6,94625

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

m2

F2194AF1

6,94625

Rend.: 1,000

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió
Unitats

8,75 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,342 /R x

17,72000 =
Subtotal...

6,06024
6,06024

6,06024

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,072 /R x

15,65000 =

1,12680

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,029 /R x

50,90000 =

1,47610

Subtotal...

2,60290

2,60290

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 01/10/20

36

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,09090

COST DIRECTE

8,75404

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 9

u

F21Q011121

8,75404

Rend.: 1,000

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m
de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament per trasllat a
magatzem municipal de les brigades i la runa sobre
camió o contenidor

31,47 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

17,72000 =

0,400 /R x

Subtotal...

7,08800
7,08800

7,08800

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,100 /R x

15,65000 =

1,56500

C1503000

h

Camió grua

0,500 /R x

45,42000 =

22,71000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

24,27500
1,50%

24,27500
0,10632

COST DIRECTE

31,46932

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 10

u

F21Q01A801

31,46932

Rend.: 1,000

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament per trasllat a magatzem municipal de les
brigades i la runa sobre camió o contenidor
Unitats

30,45 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

17,72000 =

0,300 /R x

Subtotal...

5,31600
5,31600

5,31600

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,150 /R x

15,65000 =

2,34750

C1503000

h

Camió grua

0,500 /R x

45,42000 =

22,71000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

25,05750
1,50%

COST DIRECTE

25,05750
0,07974
30,45324

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,45324

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 01/10/20
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 11

F21Q01A981

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica
o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament per trasllat a magatzem
municipal de les brigades i la runa sobre camió o
contenidor

302,91 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

17,72000 =

5,000 /R x

Subtotal...

88,60000
88,60000

88,60000

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

2,000 /R x

15,65000 =

31,30000

C1503000

h

Camió grua

4,000 /R x

45,42000 =

181,68000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

212,98000
1,50%

212,98000
1,32900

COST DIRECTE

302,90900

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 12

m2

F227T00F

302,90900

Rend.: 1,000

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

1,33 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,010 /R x

59,15000 =

0,59150

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011 /R x

67,39000 =

0,74129

Subtotal...

1,33279

COST DIRECTE

1,33279

1,33279

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 13

m3

F2285P0F

1,33279

Rend.: 1,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Unitats

34,13 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,550 /R x

17,72000 =
Subtotal...

9,74600
9,74600

9,74600

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 /R x

50,90000 =

6,15890

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,550 /R x

5,58000 =

3,06900

Subtotal...
Materials:

9,22790

9,22790

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 01/10/20

38

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0310500

UA
t

DESCRIPCIÓ
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

PREU
0,900

16,68000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

15,01200
15,01200

1,50%

15,01200
0,14619

COST DIRECTE

34,13209

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 14

m3

F2R350DA

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,13209

Rend.: 1,000

4,95 €

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1501A00

h

Camió per a transport de 24 t

53,18000 =

0,093 /R x

Subtotal...

4,94574
4,94574

COST DIRECTE

4,94574

4,94574

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 15

m3

F2R542AA

4,94574

Rend.: 1,000

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

7,39 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

48,59000 =

0,152 /R x

Subtotal...

7,38568
7,38568

COST DIRECTE

7,38568

7,38568

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 16

F2RA73G1

m3

Rend.: 1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats

Materials:

7,38568

Preu €

19,50 €

Parcial

Import

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 01/10/20
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B2RA73G1

UA
t

DESCRIPCIÓ
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

PREU
1,000

19,50000 =

x

Subtotal...

19,50000

19,50000

COST DIRECTE

19,50000

19,50000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 17

m3

F2RA7LP1

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,50000

Rend.: 1,000

5,55 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000

5,55000 =

x

Subtotal...

5,55000

5,55000

COST DIRECTE

5,55000

5,55000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 18

m3

F931201J

5,55000

Rend.: 1,000

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM
Unitats

24,94 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

16,74000 =
Subtotal...

0,83700
0,83700

0,83700

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

59,15000 =

2,07025

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

67,39000 =

2,69560

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

42,91000 =

1,07275

Subtotal...

5,83860

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

0,98000 =

0,04900

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

15,83000 =

18,20450

5,83860

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 01/10/20
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

18,25350
1,50%

18,25350
0,01256

COST DIRECTE

24,94166

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 19

m3

F9365H11

24,94166

Rend.: 1,000

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

73,89 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R x

20,09000 =

3,01350

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

16,74000 =

7,53300

Subtotal...

10,54650

10,54650

Maquinària:
C2005000

h

Regle vibratori

4,41000 =

0,150 /R x

Subtotal...

0,66150
0,66150

0,66150

Materials:
B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050

59,55000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

62,52750

62,52750
1,50%

62,52750
0,15820

COST DIRECTE

73,89370

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 20

m

F96513C5

73,89370

Rend.: 1,000

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
superior recta, normalitzada per a vianants A3 de 20x8
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
Unitats

18,48 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220 /R x

20,09000 =

4,41980

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

16,74000 =

7,53300

Subtotal...

11,95280

Materials:
B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,044

x

57,13000 =

2,51372

11,95280

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0710250

t

UA

B96513C0

m

DESCRIPCIÓ
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

PREU
0,0021

x

30,93000 =

0,06495

1,050

x

3,59000 =

3,76950

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,34817
1,50%

6,34817
0,17929

COST DIRECTE

18,48026

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 21

m

F96514C5

18,48026

Rend.: 1,000

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
superior arrodonida, normalitzada per a vianants A4 de
20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
Unitats

18,48 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220 /R x

20,09000 =

4,41980

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

16,74000 =

7,53300

Subtotal...

11,95280

11,95280

Materials:
B06NN14C

m3

B0710250

t

B96514C0

m

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

0,044

x

57,13000 =

2,51372

0,0021

x

30,93000 =

0,06495

1,050

x

3,59000 =

3,76950

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,34817
1,50%

COST DIRECTE

6,34817
0,17929
18,48026

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,48026

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 22

F9AQB0U210

m3

Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a
5 mm cantell rodo, amb un gruix de 30 cm, seguint
especificacions de paviments per a zones de joc,
estesa i anivellament del material amb mitjans
mecanics

PREU
Rend.: 1,000

46,37 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

16,74000 =

0,050 /R x

Subtotal...

0,83700
0,83700

0,83700

Maquinària:
C13361P0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori anivellador

63,84000 =

0,500 /R x

Subtotal...

31,92000
31,92000

31,92000

Materials:
B031U210

m3

Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

1,150

11,83000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,60450
13,60450

1,50%

13,60450
0,01256

COST DIRECTE

46,37405

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 23

m2

F9G8CDAS

46,37405

Rend.: 1,000

Paviment de formigó amb additiu, per a paviment
continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques,
escampat des de camió, reglejat, acabat superficial
amb tractament desactivant

26,94 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R x

20,09000 =

3,01350

A0140000

h

Manobre

0,220 /R x

16,74000 =

3,68280

Subtotal...

6,69630

6,69630

Maquinària:
C2003000

h

Remolinador mecànic

0,050 /R x

4,79000 =

0,23950

C2005000

h

Regle vibratori

0,024 /R x

4,41000 =

0,10584

Subtotal...

0,34534

0,34534

Materials:
B08AD00F

l

B9G8C0AS

m3

Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó
Formigó amb additiu per a paviment continu , amb
fibres sintètiques

0,250

x

8,93000 =

2,23250

0,1575

x

111,50000 =

17,56125

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,79375
1,50%

COST DIRECTE

19,79375
0,10044
26,93583

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,93583
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 24

F9P9UE40

m2

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú
reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitazada amb SBR, de 40 mm gruix, amb
estructura drenant

PREU
Rend.: 1,000

21,10 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

20,09000 =

4,01800

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200 /R x

17,93000 =

3,58600

Subtotal...

7,60400

7,60400

Materials:
B090UP05

kg

Resina de poliuretà monocomponent

2,400

x

2,46000 =

5,90400

B8ZAN000

kg

Imprimació epoxi

0,100

x

14,77000 =

1,47700

B9PAU005

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

24,000

x

0,25000 =

6,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,38100
1,50%

13,38100
0,11406

COST DIRECTE

21,09906

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 25

m2

F9P9UF05

21,09906

Rend.: 1,000

Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú
reciclat amb resina aglomerant a base de poliuretà
alifàtic, per a protecció de caigudes en zona de jocs
infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada
amb EPDM, de 10 mm gruix, de tres tonalitats de color
verd, amb estructura drenant, superfície llisa i
antilliscant
Unitats

30,88 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,240 /R x

20,09000 =

4,82160

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,240 /R x

17,93000 =

4,30320

Subtotal...

9,12480

9,12480

Materials:
B090UP05

kg

Resina de poliuretà monocomponent

B9PAU010

kg

Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color
verd-vermell

2,000

x

2,46000 =

4,92000

10,000

x

1,67000 =

16,70000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

21,62000
1,50%

COST DIRECTE

21,62000
0,13687
30,88167

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,88167
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 26

F9P9B0UE40

m2

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú
reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitazada amb SBR, de 20 mm gruix, amb
estructura drenant

PREU
Rend.: 1,000

15,64 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

20,09000 =

4,01800

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200 /R x

17,93000 =

3,58600

Subtotal...

7,60400

7,60400

Materials:
B090UP05

kg

Resina de poliuretà monocomponent

1,300

x

2,46000 =

3,19800

B8ZAN000

kg

Imprimació epoxi

0,100

x

14,77000 =

1,47700

B9PAU005

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

13,000

x

0,25000 =

3,25000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,92500
1,50%

7,92500
0,11406

COST DIRECTE

15,64306

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 27

m2

F9P9B0UE70

15,64306

Rend.: 1,000

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú
reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitazada amb SBR, de 90 mm gruix, amb
estructura drenant

40,52 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,350 /R x

20,09000 =

7,03150

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,350 /R x

17,93000 =

6,27550

Subtotal...

13,30700

13,30700

Materials:
B090UP05

kg

Resina de poliuretà monocomponent

5,300

x

2,46000 =

13,03800

B8ZAN000

kg

Imprimació epoxi

0,100

x

14,77000 =

1,47700

B9PAU005

kg

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

50,000

x

0,25000 =

12,50000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

27,01500
1,50%

COST DIRECTE

27,01500
0,19961
40,52161

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,52161
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 28

FB00000

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Certificació de l'àrea de jocs segons normativa europea
EN-1176-7, amb la inspeció inicial de l'àrea de jocs a
instal·lar d'cord amb els requisits de la normativa,
assessorament en la instal·lació i adopció de mesures
correctores si s'escauen, informes preceptius,
avaluació i vertificats dels elements instal·lats i emissió
de certificació final.

550,00 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Altres:
FB000001

u

Certificació de l'àrea de jocs segons normativa europea
EN-1176-7, amb la inspeció inicial de l'àrea de jocs a
instal·lar d'cord amb els requisits de la normativa,
assessorament en la instal·lació i adopció de mesures
correctores si s'escauen, informes preceptius,
avaluació i vertificats dels elements instal·lats i emissió
de certificació final.

1,000

550,00000 =

x

Subtotal...

550,00000

550,00000

COST DIRECTE

550,00000

550,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 29

u

FBB2B0D501

550,00000

Rend.: 1,000

Rétol de senyalització de parc públic segons model de
l'ajuntament de Reus. D'alumini anoditzat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, amb fixada
mecànicament

172,45 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

20,76000 =

3,11400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x

17,93000 =

2,68950

Subtotal...

5,80350

5,80350

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

45,42000 =

0,035 /R x

Subtotal...

1,58970
1,58970

1,58970

Materials:
BBM1AHDD

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

1,000

164,97000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

164,97000

164,97000
1,50%

164,97000
0,08705

COST DIRECTE

172,45025

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 30

FBBZ3010

m

COST EXECUCIÓ MATERIAL

172,45025

Rend.: 1,000

22,66 €

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, fixat a la base
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

0,033 /R x

20,09000 =

0,66297

A0140000

h

Manobre

0,033 /R x

16,74000 =

0,55242

Subtotal...

1,21539

1,21539

Maquinària:
C1503500

h

Camió grua de 5 t

47,81000 =

0,008 /R x

Subtotal...

0,38248
0,38248

0,38248

Materials:
BBMZ2610

m

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

1,000

21,04000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

21,04000
21,04000

1,50%

21,04000
0,01823

COST DIRECTE

22,65610

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 31

u

FBBZA001

22,65610

Rend.: 1,000

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats;
inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

95,29 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

20,09000 =

5,02250

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

16,74000 =

4,18500

Subtotal...

9,20750

9,20750

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78000 =

0,100 /R x

Subtotal...

7,37800
7,37800

7,37800

Materials:
B06NN14C

m3

BBMZ5610

u

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

0,150

x

57,13000 =

8,56950

1,000

x

70,00000 =

70,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

78,56950
1,50%

COST DIRECTE

78,56950
0,13811
95,29311

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

95,29311
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 32

FD5H2AA5

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, sense
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada
classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

124,02 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,290 /R x

20,09000 =

5,82610

A0140000

h

Manobre

0,430 /R x

16,74000 =

7,19820

Subtotal...

13,02430

13,02430

Materials:
B064300C

m3

BD5H2AA5

m

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a
la canal

0,0902

x

59,55000 =

5,37141

1,050

x

100,41000 =

105,43050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

110,80191
1,50%

110,80191
0,19536

COST DIRECTE

124,02157

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 33

u

FQ11B05F56

124,02157

Rend.: 1,000

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, model ´´barcino´´ de Benito o
equivalent, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller
de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports
de passamà, ancorat amb daus de formigó
Unitats

267,25 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,140 /R x

20,09000 =

22,90260

A0140000

h

Manobre

1,140 /R x

16,74000 =

19,08360

Subtotal...

41,98620

41,98620

Materials:
BQ115F55

u

D060M0B2

m3

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i
suports de passamà
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

1,000

x

204,00000 =

204,00000

0,2816

x

71,79988 =

20,21885

Subtotal...

224,21885

224,21885
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

1,04966

COST DIRECTE

267,25470

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 34

u

FQ31B0C010

267,25470

Rend.: 1,000

Treballs de neteja, raspatllat i pintat de la font existent.
Unitats

Preu €

Parcial

75,50 €
Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

20,09000 =

40,18000

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

16,74000 =

33,48000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

73,66000
2,50%

COST DIRECTE

73,66000
1,84150
75,50150

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,50150
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 35

FQA2B35083

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de joc infantil
´´ASTEROPE II Terra (EN1176) (serie SURFACE)´´ de
KOMPAN (ref. GXY952035-5017) o equivalent.
Ancoratge soterrat en base de formigó.
Definició del joc:
Estructura de joc distribuïda al voltant d'una torre
vertical, que fa de punt de partida de diversos mòduls
de joc, a partir de cadascun dels seus tres costats. Els
tres mòduls d'activitats són els següents: un consistent
en un pla vertical de cordes i barres, a mode de circuit
d'equilibri amb obstacles, un altre consistent en un
entramat de cordes lleugerament elevat, del qual en
pengen a la part inferior dos seients tipus petxina
lúdica, i acabant aquest tram en dos pals que
sustenten un bastidor triangular de seient i una barra
giratòria tipus carrusel vertical. Addicionalment de la
torre principal neix una escala de jacob. Construcció
estructural general d'acer galvanitzat en calent. Esferes
de connexió ´´Galaxy´´ de goma negra reforçada amb
una capa interna de polipropilè i un nucli interior
compost d'un perfil d'alumini amb sis punts de fixació,
elements de corda de soga negra fabricada en
poliamida reforçada amb nucli interior d'acer. Algunes
d'elles inclouen diferents OVNIS de poliamida o bé de
poliuretà negre. Panells confeccionats en HDPE
EcoCoreTM de 19 mm de gruix. El HDPE EcoCoreTM
és un material molt durador, respectuós amb l'entorn,
que no només és reciclable després del seu ús, sinó
que també consta d'un nucli produït a partir de material
reciclat 100%. El nucli té un gruix de 15 mm i
representa el 80% del material total. Les hamaques o
petxines lúdiques estan fabricades d’una sola peça en
doble corba de polietilè rotomoldejat. Les dimensions
de el joc són 907x783x293 cms. Gamma cromàtica
acabat TERRA. Les dimensions de l'àrea de seguretat
són 1207X1100 cms. La superfície de recobriment
mínim és de 85,9 m2. L'alçada lliure de caiguda és de
252 cm. L'edat d'ús recomanada se situa entre 6 - 15
anys. Aquest joc és inclusiu. Amb certificació TUV
segons norma europea UNE EN-1176 i americana
ASTM F148.
Unitats

31.138,01 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

42,500 /R x

20,09000 =

853,82500

A0140000

h

Manobre

42,500 /R x

16,74000 =

711,45000

Subtotal...

1.565,27500

1.565,27500

Materials:
BQA25B380

u

D060M0B2

m3

Subministrament i col·locació de joc infantil
´´ASTEROPE II Lima (serie GALAXY)´´ de KOMPAN
(ref. GXY952) o equivalent.
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

1,000

x

29.390,00000 =

29.390,00000

2,000

x

71,79988 =

143,59976

Subtotal...

29.533,59976

29.533,59976
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

39,13188

COST DIRECTE

31.138,00663

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 36

u

FQA2B45083

31.138,00663

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de joc infantil MOLLA
INDIVIDUAL VERD LLIMA
de KOMPAN (ref.
KPL119-0401) o equivalent. Ancoratge soterrat en
base de formigó.
Definició del joc:
Element de balanceig compost d'un joc de molla
estàndard la part superior de la qual mostra una figura
proveïda de seient sense respatller còmode i arquejat
apte per a un usuari i agafadors semicirculars en
posició avançada. El material utilitzat en els panells de
color és el HDPE EcoCoreTM 19 mm, resistent als
raigs UV, emprat en els panells, produït a partir de
material reciclat i reciclable en el seu conjunt. El nucli té
un gruix de 15 mm i representa el 80% del material
total. El 20% restant és el color d'acabat visible, color
LLIMA en aquest cas. El que facilita enormement el
manteniment ja que les pintades no penetren en el
panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar
la superfície. Molla completa d'acer de diàmetre 18,5
mm proveïda de dispositius anti pessigada de
poliamida amb fixació estàndard. Les dimensions de
l'àrea de seguretat són 350 x 236 cm. La superfície de
recobriment mínim és de 8 m2. Amb certificació TUV
segons norma europea UNE EN-1176 i americana
ASTM F1487. L'edat d'ús recomanada és per més de 2
anys. Aquest joc és inclusiu.
Unitats

671,77 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

4,000 /R x

20,09000 =

80,36000

A0140000

h

Manobre

4,000 /R x

16,74000 =

66,96000

Subtotal...

147,32000

147,32000

Materials:
BKPL119

u

D060M0B2

m3

molla individual ''Inground 42cm, color verde lima'' de
KOMPAN (ref. KPL119-0401) o equivalent.
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

1,000

x

510,00000 =

510,00000

0,150

x

71,79988 =

10,76998

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

520,76998
2,50%

COST DIRECTE

520,76998
3,68300
671,77298

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

671,77298
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 37

FQA2B55083

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de joc infantil PORTIC
GRONXADOR METALL ANTRACITA - 1 seient pla i 1
seient you&me, de KOMPAN (ref. KSW92003-0910) o
equivalent . Ancoratge soterrat en base de formigó.
Definició del joc:
Gronxador de 2 m d'alçada, de disseny senzill i obert,
amb forma regular conformat per quatre pals que
sustenten una barra transversal horitzontal i superior,
d'on se suspèn per mitjà de cordes en forma d’ ´´Y´´ un
seient pla i un seient you & me . Construcció estructural
a base de tub cilíndric de 101,6 mm de diàmetre d'acer
galvanitzat en calent de gruix 2 mm, específicament
per a elements estructurals, d'ancoratge i subjecció,
lacat en color gris antracita amb pintura de polièster a
la pols assecada al forn. El travesser superior té acabat
d'acer galvanitzat vist, sense lacar, com a detall estètic
diferenciador. Les unions entre les diferents parts de
l'estructura es realitzen en els trams rectes, de manera
que no hi ha unions en angle ni arestes, totes les
trobades són arrodonides. Penjadors especials el
moviment del qual el creen dos rodaments de boles.
Els seus components interns són metàl•lics en acer
inoxidable i alumini. El seient pla està fabricat amb
làmina de cautxú EPDM massís amb reforços
metàl•lics en els enganxaments i esquelet interior
d'acer per fer-lo resistent al vandalisme. Les cadenes,
en forma d’ ´´Y´´, d'acer inoxidable. Les dimensions de
l'equip són 360x161x205 cm. Les dimensions totals de
l'àrea de seguretat del gronxador són 304x700 cms. La
superfície de recobriment mínim és de 21,5 m2.
L'alçada lliure de caiguda és de 120 cm. L'edat d'ús
recomanada del seient pla és per més de 2 anys i el
seient you & me per més d’un any. Ambdós seients són
inclusius. Amb certificació TUV segons norma europea
UNE EN-1176 i americana ASTM F148.
Unitats

3.277,20 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

9,000 /R x

20,09000 =

180,81000

9,000 /R x

16,74000 =

150,66000

Subtotal...

331,47000

331,47000

Materials:
D060M0B2

m3

KSW92003

u

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

0,800

x

71,79988 =

57,43990

1,000

x

2.880,00000 =

2.880,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2.937,43990
2,50%

COST DIRECTE

2.937,43990
8,28675
3.277,19665

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3.277,19665

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 38

FR3P2212

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

PREU
Rend.: 1,000

39,23 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A013P000

h

Ajudant jardiner

24,86000 =

0,200 /R x

Subtotal...

4,97200
4,97200

4,97200

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000 =

0,0845 /R x

Subtotal...

4,30105
4,30105

4,30105

Materials:
BR3P2210

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

1,155

25,87000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

29,87985

29,87985
1,50%

29,87985
0,07458

COST DIRECTE

39,22748

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 39

u

FR66211B

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,22748

Rend.: 1,000

2,39 €

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor
d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,008 /R x

28,01000 =

0,22408

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,016 /R x

26,24000 =

0,41984

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,065 /R x

24,86000 =

1,61590

Subtotal...

2,25982

2,25982

Materials:
B0111000

m3

Aigua

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,003

x

0,98000 =

0,00294

0,0016

x

55,88000 =

0,08941

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,09235
1,50%

COST DIRECTE

0,09235
0,03390
2,38607

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,38607
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 40

J03DA209

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

120,95 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
BV1DA209

u

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000

120,95000 =

x

Subtotal...

120,95000

120,95000

COST DIRECTE

120,95000

120,95000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 41

u

J0607F0A

120,95000

Rend.: 1,000

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

119,66 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
BV217F0A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

1,000

119,66000 =

x

Subtotal...

119,66000

119,66000

COST DIRECTE

119,66000

119,66000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

119,66000

P- 42

PASSZ1B1UA02

pa

Partida per la Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi de
Seguretat i Salut que inclou aquest projecte executiu.

Rend.: 1,000

990,10 €

P- 43

UAC010E

m

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en
terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, accessoris i peces especials.

Rend.: 1,000

17,68 €

Unitats
Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
MO041

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1ª construcció d'obra civil.

0,167 /R x

20,03000 =

3,34501

PREU

MO087

h

Ajudant construcció d'obra civil.

0,080 /R x

17,91000 =

1,43280

Subtotal...

4,77781

4,77781

Maquinària:
MQ01RET020B

h

Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.

0,032 /R x

36,30000 =

1,16160

MQ02ROP020

h

Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.

0,231 /R x

3,49000 =

0,80619

Subtotal...

1,96779

1,96779

Materials:
MT01ARA010

m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

0,294

x

11,95000 =

3,51330

MT11TPB030C

m

1,050

x

6,53000 =

6,85650

MT11VAR009

l

0,010

x

12,10000 =

0,12100

MT11VAR010

l

Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m²,
de 160 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix,
segons UNE-EN 1401-1.
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

0,005

x

18,44000 =

0,09220

Subtotal...

10,58300

10,58300

Altres:
%ZZ

%

Costos directes complementaris

17,32850 =

2,00 % S/

Subtotal...

0,34657
0,34657

COST DIRECTE

0,34657

17,67517

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 44

m

UAC010F

17,67517

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en
terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, accessoris i peces especials.
Unitats

22,66 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
MO041

h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

0,186 /R x

20,03000 =

3,72558

MO087

h

Ajudant construcció d'obra civil.

0,089 /R x

17,91000 =

1,59399

Subtotal...

5,31957

5,31957

Maquinària:
MQ01RET020B

h

MQ02ROP020

h

Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.

0,037 /R x

36,30000 =

1,34310

0,259 /R x

3,49000 =

0,90391

Subtotal...

2,24701

2,24701
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

MT01ARA010

m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

0,329

x

11,95000 =

3,93155

MT11TPB030D

m

1,050

x

9,96000 =

10,45800

MT11VAR009

l

0,012

x

12,10000 =

0,14520

MT11VAR010

l

Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diàmetre exterior i 4,9 mm de gruix,
segons UNE-EN 1401-1.
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

0,006

x

18,44000 =

0,11064

Subtotal...

14,64539

14,64539

Altres:
%ZZ

%

Costos directes complementaris

22,21200 =

2,00 % S/

Subtotal...

COST DIRECTE

0,44424
0,44424

0,44424

22,65621

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,65621

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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ALTRES
CODI
FB000001

UA
u

DESCRIPCIÓ
Certificació de l'àrea de jocs segons normativa europea
EN-1176-7, amb la inspeció inicial de l'àrea de jocs a
instal·lar d'cord amb els requisits de la normativa,
assessorament en la instal·lació i adopció de mesures
correctores si s'escauen, informes preceptius,
avaluació i vertificats dels elements instal·lats i emissió
de certificació final.

PREU
550,00 €
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Obra

01

Pressupost R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ

Capítol

01

TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS

Titol 3 (1)

01

TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DEMOLICIONS

1

1 F2194AF1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 8)

8,75

55,370

484,49

2 F21Q011121

u

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament per trasllat a magatzem municipal de les brigades i la
runa sobre camió o contenidor (P - 9)

31,47

5,000

157,35

3 F21Q01A981

u

Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un
volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament per trasllat a magatzem municipal
de les brigades i la runa sobre camió o contenidor (P - 11)

302,91

1,000

302,91

4 F21Q01A801

u

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament per trasllat a magatzem
municipal de les brigades i la runa sobre camió o contenidor (P - 10)

30,45

3,000

91,35

TOTAL

Titol 3 (1)

01.01.01

1.036,10

Obra

01

Pressupost R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ

Capítol

01

TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS

Titol 3 (1)

02

MOVIMENTS DE TERRES, TRANSPORT I GESTIO DE RESIDUS

1 E2213422

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)

3,25

113,066

367,46

2 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 12)

1,33

565,330

751,89

3 E222B432

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 3)

8,14

7,902

64,32

4 F2285P0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P 13)

34,13

7,902

269,70

5 F2R542AA

m3

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

7,39

22,000

162,58

6 F2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

19,50

22,000

429,00

7 F2R350DA

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 14)

4,95

205,649

1.017,96

8 F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

5,55

205,650

1.141,36

TOTAL
Obra

Titol 3 (1)

01.01.02
01

4.204,27
Pressupost R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ

EUR

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

PRESSUPOST

Data: 01/10/20

Capítol

01

TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS

Titol 3 (1)

03

SUBBASES, BASES I PAVIMENTS

Pàg.:

2

1 F931201J

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 18)

24,94

113,066

2.819,87

2 F9G8CDAS

m2

Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm,
de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat,
acabat superficial amb tractament desactivant (P - 23)

26,94

257,060

6.925,20

3 E7B111F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 4)

3,07

41,890

128,60

4 E9232B91

m2

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 5)

8,09

41,890

338,89

5 F9AQB0U210

m3

Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell
rodo, amb un gruix de 30 cm, seguint especificacions de paviments
per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans
mecanics (P - 22)

46,37

12,567

582,73

6 F96514C5

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció superior arrodonida,
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 21)

18,48

114,530

2.116,51

7 F96513C5

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció superior recta,
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 20)

18,48

41,240

762,12

8 E9Z4AA16

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 6)

3,61

214,280

773,55

9 F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

73,89

32,142

2.374,97

10 F9P9B0UE70

m2

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat
´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons
la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 90 mm gruix, amb
estructura drenant (P - 27)

40,52

68,200

2.763,46

11 F9P9UE40

m2

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat
´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons
la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 40 mm gruix, amb
estructura drenant (P - 24)

21,10

41,610

877,97

12 F9P9B0UE40

m2

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat
´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons
la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 20 mm gruix, amb
estructura drenant (P - 26)

15,64

104,470

1.633,91

13 F9P9UF05

m2

Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat amb resina
aglomerant a base de poliuretà alifàtic, per a protecció de caigudes en
zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb
EPDM, de 10 mm gruix, de tres tonalitats de color verd, amb
estructura drenant, superfície llisa i antilliscant (P - 25)

30,88

214,280

6.616,97

14 F00B0UF05

m2

Treballs per la disminució de pendents i complexitat gràfica del
paviment continu de cautxú (P - 7)

6,95

214,280

1.489,25

TOTAL

Titol 3 (1)

01.01.03

30.204,00

Obra

01

Pressupost R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ

Capítol
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EUR
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04

Pàg.:

3

JARDINERIA

1 FR3P2212

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 38)

39,23

4,346

170,49

2 FR66211B

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l,
excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 39)

2,39

37,000

88,43

TOTAL

Titol 3 (1)

01.01.04

258,92

Obra

01

Pressupost R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ

Capítol

01

TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS

Titol 3 (1)

05

MOBILIARI

1 FQ11B05F56

u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de
llargària, model ´´barcino´´ de Benito o equivalent, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó (P - 33)

267,25

6,000

1.603,50

2 FQA2B35083

u

Subministrament i col·locació de joc infantil ´´ASTEROPE II Terra
(EN1176) (serie SURFACE)´´ de KOMPAN (ref. GXY952035-5017) o
equivalent. Ancoratge soterrat en base de formigó.
Definició del joc:
Estructura de joc distribuïda al voltant d'una torre vertical, que fa de
punt de partida de diversos mòduls de joc, a partir de cadascun dels
seus tres costats. Els tres mòduls d'activitats són els següents: un
consistent en un pla vertical de cordes i barres, a mode de circuit
d'equilibri amb obstacles, un altre consistent en un entramat de cordes
lleugerament elevat, del qual en pengen a la part inferior dos seients
tipus petxina lúdica, i acabant aquest tram en dos pals que sustenten
un bastidor triangular de seient i una barra giratòria tipus carrusel
vertical. Addicionalment de la torre principal neix una escala de jacob.
Construcció estructural general d'acer galvanitzat en calent. Esferes
de connexió ´´Galaxy´´ de goma negra reforçada amb una capa
interna de polipropilè i un nucli interior compost d'un perfil d'alumini
amb sis punts de fixació, elements de corda de soga negra fabricada
en poliamida reforçada amb nucli interior d'acer. Algunes d'elles
inclouen diferents OVNIS de poliamida o bé de poliuretà negre.
Panells confeccionats en HDPE EcoCoreTM de 19 mm de gruix. El
HDPE EcoCoreTM és un material molt durador, respectuós amb
l'entorn, que no només és reciclable després del seu ús, sinó que
també consta d'un nucli produït a partir de material reciclat 100%. El
nucli té un gruix de 15 mm i representa el 80% del material total. Les
hamaques o petxines lúdiques estan fabricades d’una sola peça en
doble corba de polietilè rotomoldejat. Les dimensions de el joc són
907x783x293 cms. Gamma cromàtica acabat TERRA. Les dimensions
de l'àrea de seguretat són 1207X1100 cms. La superfície de
recobriment mínim és de 85,9 m2. L'alçada lliure de caiguda és de 252
cm. L'edat d'ús recomanada se situa entre 6 - 15 anys. Aquest joc és
inclusiu. Amb certificació TUV segons norma europea UNE EN-1176 i
americana ASTM F148. (P - 35)

31.138,01

1,000

31.138,01

3 FQA2B45083

u

Subministrament i col·locació de joc infantil MOLLA INDIVIDUAL
VERD LLIMA de KOMPAN (ref. KPL119-0401) o equivalent.
Ancoratge soterrat en base de formigó.
Definició del joc:
Element de balanceig compost d'un joc de molla estàndard la part
superior de la qual mostra una figura proveïda de seient sense
respatller còmode i arquejat apte per a un usuari i agafadors
semicirculars en posició avançada. El material utilitzat en els panells
de color és el HDPE EcoCoreTM 19 mm, resistent als raigs UV,

671,77

2,000

1.343,54

EUR
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4

emprat en els panells, produït a partir de material reciclat i reciclable
en el seu conjunt. El nucli té un gruix de 15 mm i representa el 80% del
material total. El 20% restant és el color d'acabat visible, color LLIMA
en aquest cas. El que facilita enormement el manteniment ja que les
pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent
sense danyar la superfície. Molla completa d'acer de diàmetre 18,5
mm proveïda de dispositius anti pessigada de poliamida amb fixació
estàndard. Les dimensions de l'àrea de seguretat són 350 x 236 cm.
La superfície de recobriment mínim és de 8 m2. Amb certificació TUV
segons norma europea UNE EN-1176 i americana ASTM F1487.
L'edat d'ús recomanada és per més de 2 anys. Aquest joc és inclusiu.
(P - 36)
4 FQA2B55083

u

Subministrament i col·locació de joc infantil PORTIC GRONXADOR
METALL ANTRACITA - 1 seient pla i 1 seient you&me, de KOMPAN
(ref. KSW92003-0910) o equivalent . Ancoratge soterrat en base de
formigó.
Definició del joc:
Gronxador de 2 m d'alçada, de disseny senzill i obert, amb forma
regular conformat per quatre pals que sustenten una barra transversal
horitzontal i superior, d'on se suspèn per mitjà de cordes en forma d’
´´Y´´ un seient pla i un seient you & me . Construcció estructural a
base de tub cilíndric de 101,6 mm de diàmetre d'acer galvanitzat en
calent de gruix 2 mm, específicament per a elements estructurals,
d'ancoratge i subjecció, lacat en color gris antracita amb pintura de
polièster a la pols assecada al forn. El travesser superior té acabat
d'acer galvanitzat vist, sense lacar, com a detall estètic diferenciador.
Les unions entre les diferents parts de l'estructura es realitzen en els
trams rectes, de manera que no hi ha unions en angle ni arestes, totes
les trobades són arrodonides. Penjadors especials el moviment del
qual el creen dos rodaments de boles. Els seus components interns
són metàl•lics en acer inoxidable i alumini. El seient pla està fabricat
amb làmina de cautxú EPDM massís amb reforços metàl•lics en els
enganxaments i esquelet interior d'acer per fer-lo resistent al
vandalisme. Les cadenes, en forma d’ ´´Y´´, d'acer inoxidable. Les
dimensions de l'equip són 360x161x205 cm. Les dimensions totals de
l'àrea de seguretat del gronxador són 304x700 cms. La superfície de
recobriment mínim és de 21,5 m2. L'alçada lliure de caiguda és de 120
cm. L'edat d'ús recomanada del seient pla és per més de 2 anys i el
seient you & me per més d’un any. Ambdós seients són inclusius. Amb
certificació TUV segons norma europea UNE EN-1176 i americana
ASTM F148. (P - 37)

3.277,20

1,000

3.277,20

5 FB00000

u

Certificació de l'àrea de jocs segons normativa europea EN-1176-7,
amb la inspeció inicial de l'àrea de jocs a instal·lar d'cord amb els
requisits de la normativa, assessorament en la instal·lació i adopció de
mesures correctores si s'escauen, informes preceptius, avaluació i
vertificats dels elements instal·lats i emissió de certificació final. (P - 28)

550,00

1,000

550,00

TOTAL

Titol 3 (1)

01.01.05

37.912,25

Obra
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01

TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS

Titol 3 (1)

06

INSTAL·LACIONS

1 FQ31B0C010

u

Treballs de neteja, raspatllat i pintat de la font existent. (P - 34)

2 4D51B01111

u

Subministrament i muntatge de pou drenant compost per elements
prefabricats de formigó en massa, de 1,00 m de diàmetre interior i de
1,5 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de
formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con
asimètric prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida
encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 100 a 60
cm de diàmetre interior i 60 cm d'altura, resistència a compressió
major de 250 kg/cm²; anell prefabricat de formigó en massa, amb unió
rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 100

75,50

1,000

75,50

501,12

2,000

1.002,24

EUR

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

PRESSUPOST

Data: 01/10/20

Pàg.:

5

cm de diàmetre interior i 50 cm d'altura, resistència a compressió
major de 250 kg/cm²; reomplert de l'extradós del pou amb formigó no
estructural HNE-15/B/20; reomplert de l'interiori exterior de graves
perquè pugui filtrar l'aigua millor; amb graons amb tancament de marc
i tapa de fosa classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament
per a tot tipus de vehicles. Inclús material per a connexions i
rematades, junta expansiva per a segellat de juntes i material
elastòmer per a ajustament entre tapa i marc. El preu no inclou
l'excavació, les bombes de buidatge ni el reblert perimetral posterior
amb material de drenatge. (P - 1)
3 FD5H2AA5

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 160 a 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer
galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 32)

124,02

2,000

248,04

4 UAC010E

m

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no
agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i secció circular,
amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
accessoris i peces especials. (P - 43)

17,68

3,000

53,04

5 UAC010F

m

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no
agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i secció circular,
amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
accessoris i peces especials. (P - 44)

22,66

9,000

203,94

TOTAL

Titol 3 (1)

01.01.06

1.582,76
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TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS

Titol 3 (1)

07

SENYALITZACIÓ

1 FBB2B0D501

u

Rétol de senyalització de parc públic segons model de l'ajuntament de
Reus. D'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA3, amb fixada mecànicament (P - 29)

172,45

1,000

172,45

2 FBBZ3010

m

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 30)

22,66

3,000

67,98

3 FBBZA001

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 31)

95,29

1,000

95,29

TOTAL

Titol 3 (1)

01.01.07

335,72
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TOTAL

Titol 3 (1)

Data: 01/10/20

Partida per la Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi de Seguretat i
Salut que inclou aquest projecte executiu. (P - 42)

990,10

Pàg.:

1,000

01.01.08

6

990,10

990,10

Obra
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01

TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS

Titol 3 (1)

09

CONTROL DE QUALITAT

1 J03DA209

u

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 40)

120,95

2,000

241,90

2 J0607F0A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura
i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de
15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 41)

119,66

2,000

239,32

TOTAL

Titol 3 (1)

01.01.09

481,22

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 (1)
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 (1)
01.01.01
TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DEMOLICIONS
1.036,10
Titol 3 (1)
01.01.02
MOVIMENTS DE TERRES, TRANSPORT I GESTIO DE RESIDUS
4.204,27
Titol 3 (1)
01.01.03
SUBBASES, BASES I PAVIMENTS
30.204,00
Titol 3 (1)
01.01.04
JARDINERIA
258,92
Titol 3 (1)
01.01.05
MOBILIARI
37.912,25
Titol 3 (1)
01.01.06
INSTAL·LACIONS
1.582,76
Titol 3 (1)
01.01.07
SENYALITZACIÓ
335,72
Titol 3 (1)
01.01.08
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
990,10
Titol 3 (1)
01.01.09
CONTROL DE QUALITAT
481,22
Capítol
01.01
TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS
77.005,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
77.005,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
TREBALLS MILLORES DELS ESPAIS EXTERIORS
77.005,34
Obra
01
Pressupost R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I
77.005,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
77.005,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost R185 MILLORA A LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MA

77.005,34
77.005,34

euros

RENOVACIÓ PLAÇA ANTONI CORREIG

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

77.005,34

Subtotal

77.005,34

13 % SOBRE 77.005,34......................................................................................................

10.010,69

6 % SOBRE 77.005,34........................................................................................................

4.620,32

21 % IVA SOBRE 91.636,35.................................................................................................

19.243,63

€

110.879,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT DEU MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS )
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Pàgina 188 de 229

R_185_19

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE MILLORA DE LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ REUS

ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ
2. DEFINICIÓ I CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL SEGONS EL CTE.
3. CONDICIONS I MESURES PER LA OBTENCIÓ DE LA QUALITAT DELS MATERIALS I DELS
PROCESOS CONSTRUCTIUS.
4. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS.
5. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT
D'OBRA.
6. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A
L'EDIFICI ACABAT.
7. VALORACIÓ ECONÒMICA.

Pàgina 189 de 229

R_185_19

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE MILLORA DE LA PLAÇA ANTONI CORREIG I MASSÓ REUS

1.- INTRODUCCIÓ.
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la construcció,
el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions.
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra
acabada.
Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a
l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte.
Simplement és un document complementari, la missió del qual és servir d'ajuda al Director d'Execució de
l'Obra per redactar el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE
L'OBRA, elaborat en funció del Pla d'Obra del constructor; on es quantifica, mitjançant la integració dels
requisits del Plec amb els mesuraments del projecte, el nombre i tipus d'assaigs i proves a realitzar per part
del laboratori acreditat, permetent-li obtenir la seva valoració econòmica.
El control de qualitat de les obres inclou:
• El control de recepció en obra dels productes.
• El control d'execució de l'obra.
• El control de l'obra acabada.
Per a això:
1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.
2) El Constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al Director d'Obra i al Director
de l'Execució de l'Obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.
3) La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà
servir, si així ho autoritzés el Director de l'Execució de l'Obra, com a part del control de qualitat de
l'obra.
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director de
l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interès legítim.
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2.- DEFINICIÓ I CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL SEGONS EL CTE.
CTE-PART I-PLA DE CONTROL
Segons figura al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat mitjançant el REAL DECRET
314/2006, de 17 de març, els Projectes d’execució deuen incloure, com a part del contingut
documental dels mateixos, un Pla de Control que ha de complir el que s’ha recollit en la Part I
en els articles 6 i 7, a més de l’expressat a l’Annex II.
CONDICIONS DEL PROJECTE. Art. 6º
6.1 Generalitats

1. El projecte descriurà l’edifici i definirà les obres d’execució
del mateix amb el detall suficient perquè puguin valorar-se
i interpretar-se inequívocament durant la seva execució.
2. En particular, i amb relació al CTE, el projecte definirà les
obres projectades amb el detall adequat a les seves
característiques, a modes que pugui comprovar-se que les
solucions propostes compleixen les exigències bàsiques
d’aquest CTE i a més normativa aplicable. Aquesta
definició inclourà, al menys, la següent informació:
a) Les característiques tècniques mínimes que deuen reunir
els productes, equips i sistemes que se incorporen de
forma permanent en l’edifici projectat, així com les seves
condicions de subministrament, les garanties de qualitat i
el control de recepció que es tingui que realitzar.
b) Les característiques tècniques de cada unitat d’obra, amb
indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per comprovar la seva
conformitat amb el que està indicat al projecte. Es
concretaran les mides a adoptar durant l’execució de les
obres i en l’ús i manteniment de l’edifici, per assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
c) Les verificacions i les proves de servei que, en el seu cas,
deuen realitzar-se per comprovar les prestacions finals de
l’edifici;
d) Les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici acabat, de
conformitat amb el previst en el CTE i a més normativa
que sigui d’aplicació.
3. A efectes de la seva tramitació administrativa, tot projecte
d’edificació podrà desenvolupar-se en dos etapes: la fase
de projecto bàsic i la fase de projecte d’execució.
Cadascuna d’aquestes fases del projecte deuen complir
les següents condicions:
a) El projecte bàsic definirà les característiques generals de
l’obra i les seves prestacions mitjançant l’adopció i
justificació de solucions concretes. El seu contingut serà
suficient per sol·licitar la llicència municipal d’obres, les
concessions o altres autoritzacions administratives, però
insuficient per iniciar la construcció de l’edifici. Ni que el
seu contingut no permeteixi verificar totes les condicions
que exigeix el CTE, definirà les prestacions que l’edifici
projectat ha de proporcionar per complir les exigències
bàsiques i, en cap cas, impedirà el seu compliment;
b) El projecte d’execució desenvoluparà el projecte bàsic i
definirà l’obra en al seva totalitat sense que en ell puguin
rebaixar-se les prestacions declarades en el bàsic, ni
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canviar els usos i condicions sota les que, en el seu cas,
es van atorgar la llicència municipal d’obres, les
concessions o altres autoritzacions administratives, menys
en aspectes legalitzables. El projecte d’execució inclourà
els projectes parcials o altres documents tècnics que, en el
seu cas, deuen desenvolupar-lo o completar-lo, els quals
s’integraran al projecte com a documents diferenciats sota
la coordinació del projectista.
4. Al annex I es relacionen els continguts del projecte
d’edificació, sense perjudici del que, en el seu cas,
estableixi les Administracions competents.
6.2 Control del
projecte

1. El control del projecte té per objectiu verificar el
compliment del CTE i demés normativa aplicable i
comprovar el seu grau de definició, la qualitat del mateix i
tots els aspectes que puguin tenir incidència en la qualitat
final de l’edifici projectat. Aquest control pot referir-se a
totes o algunes de les exigències bàsiques relatives a un o
més dels requisits bàsics anomentas al articles 1.
2. Els DB estableixen, en el seu cas, els aspectes tècnics i
formals del projecte que deuen ser objectiu de control per
a l’aplicació dels procediments necessaris per al
compliment de les exigències bàsiques.

CONDICIONS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. Art. 7º
7.1 Generalitats

1. Les obres de construcció de l’edifici es portaran a terme
amb subjecció al projecte i a les seves modificacions
autoritzades pel director d’obra prèvia conformitat del
promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona
pràctica constructiva, i a les instruccions del director d’obra
i del director de l’execució de l’obra.
2. Durant la construcció de l’obra s’elaborarà la
documentació reglamentàriament exigible. En ella
s’inclourà, sens perjudici del que estableixin altres
Administracions Públiques competents, la documentació
del control de qualitat realitzat durant l’obra. Al annex II es
detalla, amb caràcter indicatiu, el contingut de la
documentació del seguiment de l’obra.
3. Quant el desenvolupament de les obres intervinguin
diferents tècnics per dirigir les obres de projectes parcials,
ho faran sota la coordinació del director de obra.
4. Durant la construcció de les obres el director d’obra i el
director de l’execució de l’obra realitzaran, segons les
seves respectives competències, els controls següents:
a) Control de recepció en obra dels productes, equips i
sistemes que es subministren a les obres d’acord amb
l’article 7.2.
b) Control d’execució de l’obra d’acord amb l’article 7.3; i
c) Control de l’obra acabada d’acord amb l’article 7.4.
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El control de recepció té per objectiu comprovar que les
característiques tècniques dels productes, equips i sistemes
subministrats compleixen lo exigit en el projecte. Aquest control
comprendrà:
a) El control de la documentació dels subministres,
realitzat d’acord amb l’article 7.2.1.
b) El control mitjançant distintius de qualitat o
avaluacions tècniques de idoneïtat, segons l’article
7.2.2;
c) El control mitjançant assaigs, conforme a l’article 7.2.3.

7.2.1 Control de la
documentació dels
subministres

Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al
director d’execució de l’obra, els documents d’identificació del
producte exigits per la normativa d’obligat compliment i, en el seu
cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta
documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
a) Els documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
b) El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona
física;
c) Els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides reglamentàriament, inclosa la
documentació corresponent al marcat CE dels productes
de construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les
disposicions que siguin transposició de les Directives
Europees que afecten als productes subministrats.

7.2.2 Control de
recepció mitjançant
distintius de qualitat i
avaluacions
d’idoneïtat tècnica

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa
sobre:

7.2.3 Control de
recepció mitjançant
assaigs

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques
del CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar
assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que es
va establir al reglament vigent, o bé segons el que es va
especificar al projecte o ordenats per la direcció facultativa.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els
criteris establerts al projecto o indicats per la direcció
facultativa sobre la mostra del producte, els assaigs a
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a
adoptar.

a) Els distintius de qualitat que ostenten los productes, equips
o
sistemes
subministrats,
que
asseguren
les
característiques tècniques dels mateixos exigides al
projecte i documentarà, en el seu cas, el reconeixement
oficial del distintiu d’acord amb el que estableix al article
5.2.3;
b) Les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de
productes, equips i sistemes innovadores, d’acord amb el
que es va establir a l’article 5.2.5, i la constància del
manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de la execució de l’obra verificarà que aquesta
documentació es suficient per a l’acceptació dels
productes, equips i sistemes emparats per ella.
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1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra
controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu
palnteig, els materials que s’utilitzen, la correcta execució i
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions,
així com les verificacions i demés controls a realitzar per
comprovar la seva conformitat amb el indicat al projecte, la
legislació aplicable, les normes de bona pràctica
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. En
la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte
les certificacions de conformitat que ostenten els agents
que intervenen, així com les verificacions que, en el seu
cas, realitzen les entitats de control de qualitat de
l’edificació.
2. Se comprovarà que s’han adoptat les mesures
necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes
i procediments que es contemplen en les avaluacions
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes,
equips i sistemes innovadors, previstes a l’article 5.2.5.
En la obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre
les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de
servei previstes al projecte o ordenades per la direcció facultativa i
les exigides per la legislació aplicable.

ANNEX II
Documentació del
seguiment de l’obra

II.1 Documentació
obligatòria del
seguiment de la obra

En aquest annex es detalla, amb caràcter indicatiu i sens perjudici
del que estableixin altres Administracions Públiques competents, el
contingut de la documentació del seguiment de l’execució de
l’obra, tant la exigida reglamentàriament, com la documentació del
control realitzat al llarg de l’obra.
1. Les obres d’edificació dispondran d’una documentació de
seguiment que se compondrà, almenys, de:
a) El Llibre d’Ordres i Assistències d’acord amb el previst al
Decret 461/1971, de 11 de març.
b) El Llibre d’Incidències en matèria de seguretat i salut,
segons el Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre.
c) El projecte, els seus annexes i modificacions degudament
autoritzats pel director d’obra.
d) La llicència d’obres, l’obertura del centre de treball i, en el
seu cas, altres autoritzacions administratives; i
e) El certificat final de l’obra d’acord amb el Decret 462/1971,
de 11 de març, del Ministeri de la Vivenda.
2. En el Llibre d’Ordres i Assistències el director d’obra i el
director de l’execució de l’obra consignaran les
instruccions pròpies de les seves respectives funcions i
obligacions.
3. El Llibre d’Incidències es desenvoluparà conforme a la
legislació específica de seguretat i salut. Tindran accés al
mateix els agents que l’esmenada legislació determina.
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4. Una vegada finalitzada l’obra, la documentació del
seguiment serà dipositada pel director de l’obra al Col·legi
Professional corresponent o, en el seu cas, a
l’Administració Pública competent, que asseguren la seva
conservació i es comprometin a enviar certificacions del
seu contingut a quins acreditin un interès legítim.
II.2 Documentació del
control de l’obra

1. El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el
control de recepció de productes, els controls de l’execució
i de l’obra acabada. Per això:
a) El director de l’execució de l’obra recopilarà la
documentació del control realitzat, verificant que es
conforma amb el que s’estableix al projecte, els seus
annexes i modificacions.
b) El constructor recaptarà dels subministradors de productes
i facilitarà al director d’obra i al director de l’execució de
l’obra la documentació dels productes anteriorment
senyalada, així com les seves instruccions d’ús i
manteniment, i les garanties corresponents quan
procedeixi; i
c) La documentació de qualitat preparada pel constructor
sobre cadascuna de les unitats d’obra podrà servir, si així
ho autoritza el director de l’execució de l’obra, com a part
del control de qualitat de l’obra.
2. Una vegada finalitzada l’obra, la documentació del
seguiment del control serà dipositada pel director de
l’execució de l’obra en el Col·legi Professional
corresponent o, en el seu cas, en l’Administració Pública
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a
enviar certificacions del seu contingut a quins acreditin un
interès legítim

II.3 Certificat final
d’obra

1. En el certificat final d’obra, el director de l’execució de
l’obra certificarà haver dirigit l’execució material de les
obres i controlat quantitativa i qualitativament la
construcció i la qualitat del que està edificat d’acord amb el
projecte, la documentació tècnica que ho desenvolupa i les
normes de la bona construcció.
2. El director de l’obra certificarà que la edificació ha sigut
realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el
projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que
ho complementa, trobant-se preparada per la seva
corresponent legalització amb arreglo a les instruccions
d’ús i manteniment.
3. Al certificat final d’obra se li afegiran com annexes els
següents documents:
a) Descripció de les modificacions que, amb la conformitat
del promotor, s’haguessin introduït durant l’obra, havent-se
constar la seva compatibilitat amb les condicions de la
llicència; i
b) Relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i
els seus resultats.
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3-. CONDICIONS I MESURES PER LA OBTENCIÓ DE LA QUALITAT DELS MATERIALS I DELS
PROCESOS CONSTRUCTIUS
DOCUMENT DE CONDICIONS I MESURES PER OBTENIR LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS
PROCESSOS CONSTRUCTIUS
Es redacta el present document de condicions i mesures per obtenir les qualitats dels materials i dels
processos constructius en compliment de:
Pla de Control segons el que es va recollir a l’Article 6º Condicions del Projecte, Article 7º Condicions en
l’Execució de les Obres i Annex II Documentació del Seguiment de l’Obra de la Part I del CTE, segons REAL
DECRETO 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova al Codi Tècnic de l’Edificació.
En definitiva, l’actuació de la direcció facultativa s’ajustarà a el que disposa en la següent relació de
disposicions i articles.
MARCAT CE I SEGELL DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ
PROCEDIMENT PER A LA VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DEL “MARCAT CE”
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció al
Director de l’Execució de l’Obra que deuen, mitjançant el corresponent procés de control de recepció,
resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i
als constructors (i per tant als Caps d’Obra).
Amb motiu de l’entrada en vigor del Real Decreto 1630/1992 (pel que es transposava al nostre ordenament
legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE) l’habitual procés de control de recepció dels
materials de construcció està sent afectat, ja que en aquest Decret s’estableixen unes noves regles per a les
condicions que deuen complir els productes de construcció mitjançant el sistema del marcat CE.
El producte de construcció queda definit com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, amb
caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents
requisits essencials:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d’incendi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d’utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d’energia i aïllament tèrmic

El marcat CE d’un producte de construcció indica:
•
Que aquest compleix amb unes determines especificacions tècniques relacionades amb els requisits
essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies per al Document
d’Idoneïtat Tècnica Europeu).
•
Que s’ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de la
Comissió Europea (Aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, i en
cadascun d’ells s’especifiquen els controls que es deuen realitzar al producte pel fabricant y/o per un
organisme notificat).
El fabricant (o els seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i l’Administració
competent en matèria d’indústria la que vigili per la correcta utilització del marcat CE.
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Resulta, por tant, obligació del Director de l’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra
estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions
establertes al Real Decreto 1630/1992.
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents
passos:
•
Comprovar si el producte deu ostentar el “marcat CE” en funció de que s’hagi publicat en el BOE la
norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data d’aplicabilitat hagi
entrat en vigor i que el període de coexistència amb la corresponent norma nacional hagi expirat.
•
L’existència del marcat CE pròpiament dit.
•
L’existència de la documentació addicional que procedeixi.
1. Comprovació de l’obligatorietat del marcat CE
Esta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, entrant en
“Legislació sobre Seguretat Industrial”, a continuació en “Directives ” i, por últim, en “Productes e construcció”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que es va actualitzant periòdicament en
funció de les disposicions que es vagin publicant en el BOE) es resumeix les diferents famílies de productes
de construcció, agrupades por capítols, afectades pel sistema del marcat CE incloent:
•
La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.
•
La data d’aplicabilitat voluntària del marcat CE i inici del període de coexistència amb la norma
nacional corresponent (FAV).
•
La data de l’acabament de període de coexistència a partir del qual es deu retirar la norma nacional
corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el període de coexistència els fabricants poden
aplicar a la seva discreció la reglamentació nacional existent o la de la nova redacció sorgida.
•
El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer diferents sistemes per a un
mateix producte en funció de l’ús a que es destini, consultant en aquest cas la norma EN o Guia DITE
corresponent (SEC).
•
La data de publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
2. El marcat CE
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària.
El fabricant deu tenir cura de que el marcat CE estigui, per ordre de preferència:
1.
En el producte pròpiament dit.
2.
En una etiqueta adherida al mateix.
3.
En el seu envàs o embalatge.
4.
En la documentació comercial que li acompanya.
Les lletres del símbol CE es realitzen d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (deu tenir una
dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil•límetres).
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L’anomenat article estableix que, a més del símbol “CE”, deuen estar ubicades, en una de les quatre
possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el seu contingut específic es determina en
les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que s’inclouen:
•
El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeix).
•
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricant.
•
La direcció del fabricant.
•
El nombre comercial o la marca distintiva de la fàbrica.
•
Les dos últimes xifres de l’any en el que es va estampar el marcat en el producte.
•
El número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
•
El número de la norma harmonitzada (i en el cas de veure’s afectada por diferents els
totes elles).
•
La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.
•
Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent
especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals deuran buscar-se
corresponent, per a que es deu incloure el número de DITE del producte en les
complementàries)

números de
a les seves
en el DITE
inscripcions

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o
composició especial deuen complir, únicament, les característiques anomenades anteriorment pel símbol.

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no
performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit.
L’opció NPD és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a
una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d’aquesta característica.
En el cas de productes via DITE és important comprovar, no només l’existència del DITE per al producte,
sinó el seu període de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i l’avaluació de
conformitat associada.
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3. La documentació addicional
A més del marcat CE pròpiament dit, a l’acte de la recepció el producte deu posseir una documentació
addicional presentada, almenys, en la llengua oficial de l’Estat. Quan el producte li siguin aplicables altres
directives, la informació que acompanya al marcat CE deu registrar clarament les directives que li han sigut
aplicades.
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir en
un o diferents dels següents tipus d’escrits:
•
Declaració CE de conformitat: Document expedit pel fabricant, necesari per a tots els productes sigui
qui sigui el sistema d’avaluació assignat.
•
Informe d’assaig inicial de tipus: Document expedit per un Laboratori notificat, necessari per als
productes quin sistema d’avaluació sigui 3.
•
Certificat de control de producció en fàbrica: Document expedit per un organisme d’inspecció
notificat, necessari per als productes quin sistema d’avaluació sigui 2 y 2+.
•
Certificat CE de conformitat: Document expedit per un organisme de certificació notificat, necessari
pels productes quin sistema d’avaluació sigui 1 y 1+.
Encara que el procés prevegi la retirada de la norma nacional corresponent una vegada que hagi finalitzat el
període de coexistència, es deu tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la
comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estan contemplades en la normativa nacional vigent
en tant no es produeixi la seva anul•lació expressa.
PROCEDIMENT PER AL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUE NO LI ES EXIGIBLE EL
SISTEMA DEL “MARCAT CE”
A continuació es detalla el procediment a realitzar per al control de recepció dels materials de construcció als
que no li es exigible el sistema del marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per aquest
producte com, existint aquestes, per estar dintre del període de coexistència).
En aquest cas, el control de recepció deu fer-se d’acord amb el que està exposat a l’Article 9 del RD1630/92,
podent-se presentar-se tres casos en funció del país de procedència del producte:
1.
2.
3.

Productes nacionals.
Productes d’altre estat de la Unió Europea.
Productes extracomunitaris.

1. Productes nacionals
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests deuen satisfer les vigents disposicions nacionals. El
compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es poden comprovar mitjançant:
a)
La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com a obligatòries
en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emanades,
principalment, dels Ministeris de Foment i de Ciència i Tecnologia.
b)
La acreditació del seu compliment exigint la documentació que garanteixi la seva observança.
c)
L’ordenació de la realització dels assaigs i proves precises, en cas de que aquesta documentació no
es faciliti o no existeixi.
A més, es deuen tenir en compte aquelles especificacions tècniques de caràcter contractual que es
reflecteixen en els plecs de prescripcions tècniques del projecto en qüestió.
2. Productes provinents d’un país comunitari
En aquest cas, a l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada)
seran considerats per l’Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si:
•

Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a Espanya.
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•
Li han fet amb mètodes reconeguts com equivalents per Espanya, efectuats per un organisme
autoritzat a l’Estat membre en el que s’han fabricat i que hagi sigut comunicat per aquest amb arreglo als
procediments establerts a la Directiva de Productes de la Construcció.
Aquest reconeixement fefahent de l’Administració de l’Estat es fa a través de la
Direcció General competent mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà
publicat en el BOE. No es deu acceptar el producte si no es compleix aquest requisit i es pot remetre el
producte al procediment descrit en el punt 1.
3. Productes provinents d’un país extracomunitari
l’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se
en territori espanyol si satisfacin les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques europees
corresponents disposin altra cosa; es dir, el procediment analitzat al punt 1.
Documents acreditatius
Es relacionen, a continuació, els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més notables)
que es poden rebre al sol•licitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques del producte en
qüestió.
La validesa, idoneïtat i ordre de prelació d’aquests documents serà detallada en les fitxes específiques de
cada producte.
•

Marca / Certificat de conformitat a Norma:

- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional d’Acreditació
(ENAC) que testifica que el producte satisfaci una(s) determinada(s) Norma(s) que li són d’aplicació.
- Aquest documento presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un procés de
concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a través
dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA,
LGAI...)
- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una data de
concessió i una data de validesa que deu ser comprovada.
•

Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT):

- Els productes no tradicionals o innovadors (per als que no existeix Norma) poden venir acreditats per
aquest tipus de document, quina concessió es basa en el comportament favorable del producte per al treball
previst enfront als requisits essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó les de posta
en obra i conservació.
- Com en el cas anterior, aquest tipus de document es un bon aval de les característiques tècniques del
producte.
- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, és l’Institut de Ciències de la Construcció
Eduardo Torroja (IETcc) devent-se, com en el cas anterior, comprovar la data de validesa del DIT.
•

Certificació de Conformitat amb los Requisits Reglamentaris (CCRR)

- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emetent pel
Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de control, i publicat en el BOE, en el que es certifica que el
producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les disposicions
corresponents.
- En molts productes afectats por aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre
Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR.
•

Autoritzacions d’ús dels forjats:

- Son obligatòries per als fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigó armat o
presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats de formigó, o de ceràmica i formigó que
s’utilitzen per a la fabricació d’elements resistents per pisos i cobertes per a l’edificació.
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- Són concedides per la Direcció General d’Arquitectura i Política de Vivenda (DGAPV) del Ministeri de la
Vivenda, mitjançant Ordre Ministerial publicada al BOE.
- El període de validesa de l’autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per períodes iguals a sol•licitud
del peticionari.
•

Segell INCE

- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del Ministeri de la Vivenda, mitjançant Ordre
Ministerial, que no suposa, per si mateix, l’acreditació de les especificacions tècniques exigibles.
- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, de que el producte compleix les
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria prima de
fabricació, els medis de fabricació i control així com la qualitat estadística de la producció.
- La seva validesa s’estén al període d’un any natural, prorrogable per iguals períodes, tantes vegades
com ho sol•liciti el concessionari, podent-se cancel•lar el dret d’ús del Segell INCE quan es comprovi
l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir de base per a la concessió.
•

Segell INCE / Marca AENOR

- Es un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació de AENOR aquells productes que
ostentaven el Segell INCE i que, a més, són objecte de Norma UNE.
- Tots dos distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC de AENOR (entitats
que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus reglaments tècnics per a
la concessió i retirada).
- Als efectes de control de recepció aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de conformitat a
Norma.
•

Certificat d’assaig

- Són documents, enviats per un Laboratori d’Assaig, en el que es certifica que una mostra determinada
d’un producte satisfaci unes especificacions tècniques. Aquest document no es, per tant, indicatiu al voltant
de la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, per tant, s’ha de mostrar
cautelós davant la seva admissió.
- En primer lloc, s’ha de tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests Laboratoris
deuen justificar la seva capacitat tenint, en el seu cas, la corresponent acreditació oficial atorgada per la
Comunitat Autònoma corresponent. Esta acreditació es requisit imprescindible per a que els assaigs i proves
que se expedeixen siguin vàlids, en el cas de que la normativa corresponent exigeixi ja que es tracta de
laboratoris acreditats.
- En la resta dels casos, en els que la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del Laboratori,
l’acceptació de la capacitat del Laboratori queda a judici del tècnic, recordant que pot servir de referència la
relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC.
- En tot cas, per procedir a l’acceptació o rebuig del producte, haurà que comprovar que les
especificacions tècniques reflectides en el certificat de assaig aportat són las exigides por les disposicions
vigents i que s’acredita el seu compliment.
- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el material
lliurat es correspon amb el del certificat aportat.
•

Certificat del fabricant

- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie
d’especificacions tècniques.
- Aquests certificats poden venir acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits a l’apartat anterior,
del qual seran vàlides les anomenades recomanacions.
- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de responsabilitat
legal si, posteriorment, sorgeix qualsevol problema.
• Altres distintius i marques de qualitat voluntaris
- Existeixen diferents distintius i marques de qualitat voluntàries, promogudes per organismes públics o
privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les especificacions tècniques
obligatòries.
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- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM
12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per a biguetes de
formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per a pel•lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat
QUALICOAT per a recobriment d’alumini.
- Entre los promoguts per organismes privats es troben diferents tipus de marques com, per exemple les
marques CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.
Informació suplementària
• Assaigs acreditatius per l’Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar a la pàgina WEB:
www.enac.es.
• El sistema d’acreditació de laboratoris d’assaig, així com el llistat dels acreditats en la Comunitat de
Madrid
i
les
seves
respectives
àrees
pot
consultar-se
en
la
WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
• Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixen els anomenats documents,
concedits pel IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
• Els segells i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.es, en
“Normativa”,
i
en
la
pàgina
de
la
Comunitat
de
Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
• La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les seves
respectives pàgines “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en
la reglamentació vigent, en el Plec del projecte o en el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL
CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetentse a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades.
El Director d'Execució de l'Obra cursarà instruccions al Constructor perquè aporti els certificats de qualitat i el
marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.
Moviment de terres
Control Documentació Subministraments
Cap.
Control Mitjançant Assaigs
Assaig subbase urbanització exterior
Determ.ind.CBR lab.proct.modi.,1most.sòl
Assaig base urbanització exterior
Determ.ind.CBR lab.proct.modi.,1most.sòl
Paviments
Control Documentació Subministraments
Cap
Control Mitjançant Assaigs
Assaig base formigó
Mostreig+Abrams+compres.,5prov.cúb.15x15x15cm
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5.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT
D'OBRA.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra.
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat,
per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els
avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra).
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima de
control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a
verificar per part del Director d'Execució de l'Obra durant el procés d'execució.
El Director d'Execució de l'Obra redactarà el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT DE L'OBRA, d'acord amb les especificacions del projecte i el descrit en el present Pla de control
de qualitat.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel Director d'Execució de l'Obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:
Moviment de terres
Control execució moviment de terres
Replanteig
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides
al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra
Geometria
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la
seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents
Col·locació
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la
seva correcta disposició.
Execució
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls
del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que
els afecta
Materials
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li
aplica.
Paviments
Control Execució Obra
Control d'execució de Paviments
Replanteig
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al
projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra
Geometria
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva
recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents
Col·locació
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva
correcta disposició.
Execució
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Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del
projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els
afecta
Materials
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es
troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.
6.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A
L'EDIFICI ACABAT.
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel Director
d'Execució de l'Obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués
ordenar la Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra.
Moviment de terres
Control Obra Acabada
Verificació obra realitzada

Paviments
Control Obra Acabada
Verificació obra finalitzada
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7.- VALORACIÓ ECONÒMICA
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LLOI, és obligació del constructor executar l'obra amb
subjecció al projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i
del director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant
mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents,
aquesta qualitat exigida.
El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho
de manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost
d'execució material del projecte.
En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per
entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats,
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de
control de qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE
PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel Director
d'Execució de l'Obra, ascendeix a la quantitat de 481,22 €.
A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs.
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GESTIÓ ENDERROC I RESIDUS

ENDERROCS I RESIDUS
INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los
residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de
construcció i d’enderrocs.
És necessari que els productors de residus vetllin pel compliment de la normativa específica vigent,
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant
un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.
DEFINICIÓ DE CONCEPTES
Residu de construcció i d’enderrocs:
Qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998,
de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició.
Residu especial:
Tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament
específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de
desembre.
Residu no especial:
Tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.
Residu inert:
Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no es
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no
afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a
contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com
el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per
als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Productor de residus de construcció i demolició:
La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les
obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o
jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que
executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms.
Notindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.
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TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou
catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a
perillosos (especials).
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.
RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:
Terres
Roca
Formigó (paviments, murs, ...)
Mescles bituminoses
Cablejat elèctric
Restes vegetals
Metalls
Maons
Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.
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Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
RESIDUS NO ESPECIALS
RUNA
17
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I D’ ENDERROCS
17 01 01
Formigó
17 01 02
Maons
17 01 03
Teules i materials ceràmics
17 02 02
Vidre
17 05 04
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
FUSTA
17 02 01
Fusta
PLÀSTIC
17 02 03
Plàstic
FERRALLA
17 04
Metalls (inclosos els seus aliatges)
17 04 01
Coure, bronze, llautó
17 04 02
Alumini
17 04 04
Zinc
17 04 05
Ferro i acer
17 04 11
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
RESIDUS D’ENVASOS, ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIALS
15
DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP
ALTRA CATEGORIA

RESIDUS ESPECIALS
17
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I D’ ENDERROCS
17 09 01
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que
17 09 02
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen
17 09 03
substàncies perilloses.
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per
17 02 04
aquestes.
17 04 10
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
17 08 01
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.
17 06 01
Materials d'aïllament que contenen amiant
17 06 03
Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.
17 06 05
Materials de construcció que contenen amiant.
17 05 03
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
17 05 05
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 05 07
Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
17 04 09
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
17 03 01
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.
Quitrà d'hulla i productes enquitranats.
17 03 03
Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.
RESIDUS D’OLIS I COMBUSTIBLES LÍQUIDS ( EXCEPTE OLIS COMESTIBLES I ELS
13
DELS CAPÍTOLS 05, 12 I 19 )
RESIDUS DE L’AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, SILVICULTURA,
02
CAÇA I PESCA I RESIDUS DE LA PREPARACIÓ I ELABORACIÓ D’ALIMENTS
02 01
Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.
02 01 08
Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.
RESTES VEGETALS
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus
de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, que és
l’equivalent a les restes vegetals.
02 01 07
Residus de silvicultura.
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FITXA RESUM
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
MEMÒRIA
OBJECTE DE L’ESTUDI
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut desenvolupa la problemàtica específica de seguretat de l’obra
d’urbanització i enjardinament de la Plaça Antoni Corrreig i Massó de Reus, i es redacta d’acord amb les
característiques assenyalades en el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997.
L’estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions a dur a terme
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en
el seu dia, els posteriors treballs de manteniment.
S’establiran unes directrius bàsiques per tal de facilitar, a l’empresa constructora, el desenvolupament de les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals.
SITUACIÓ DE LES OBRES
La situació de la Plaça Antoni Massó i Correig està situada a l’eixample sud-oest del municipi de Reus, entre
l’Avinguda dels Països Catalans, el carrer Antoni Correig i Massó, el carrer de la Mare Molas i el carrer de
l’Alcalde Joan Bertran.
PROMOTOR
Promou la present tasca l'Excm. Ajuntament de Reus.
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
A continuació es descriuen les feines que es realitzaran per l’acondicionament de la plaça:
Senyalització provisional de les obres per impedir l’accés a la plaça.
Desmuntatge d’elements urbans.
Moviments de terres consistents en rebaix del terreny per a formació de la caixa de paviment.
Execució de la solera de formigó com a subbase del paviment.
Col·locació del paviment de cautxú i de sorra.
Instal·lació de nous elements urbans.
CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS
Tenint en compte que les obres a realitzar a la plaça es realitzaran en un període de temps relativament curt
es prohibirà totalment la circulació de vianants, per tal d’evitar possibles incidents.
En el cas de les intervencions puntuals a la vorera laterals dels carrer Antoni Correig i Massó es senyalitzarà
la zona d’actuació i es desviaran els vianants per l’altre extrem de la vorera pròxim als habiatges. En cas que
això no sigui possible d’adequarà una part de la calçada degudament senyalitzada perquè puguin circular
sense perill.
PRESSUPOST
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE.
El pressupost d’execució material de l’obra ascendeix a la quantitat de setanta-set mil cinc euros amb trentaquatre cèntims (77.005,34 €).
El pressupost d’execució per contracta, un cop aplicat el 13% de despeses generals, el 6% de benefici
industrial i el corresponent 21% d’IVA, ascendeix a la quantitat de cent deu mil vuit-cents setanta-nou euros
amb noranta-nou cèntims (110.879,99 €).
PRESSUPOST DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
El pressupost estimat de l’estudi bàsic de seguretat i salut és de nou-cents noranta euros amb deu cèntims
(990,10 €).
Aquest import inclou tota la senyalització provisional que les obres puguin requerir.
ACCESSOS A LES OBRES
Atès que les obres es realitzen a la via pública del nucli urbà de Reus, no es preveuen problemes
d’accessibilitat ni es considera problemàtic l’accés de la maquinària ni dels treballadors a les zones de treball.
TERMINI D’EXECUCIÓ
La durada de les obres serà la que s’indiqui en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que es fixin
en la seva adjudicació i en el seu defecte, la que s’indicarà en el Plec de Condicions de l’obra. Tret que es
determini el contrari, es considera adequat un termini de 3 mesos per a l’execució de l’obra.
NOMBRE DE TREBALLADORS
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Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors en treballs puntuals.
PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 15è
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l’execució de l’obra
i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius
necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball.
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o a
prop de l’obra.
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents
principis generals:
a) Evitar riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c) Combatre els riscos a l’origen.
d) Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut.
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d’encomanar les feines.
3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adaptar-se quan la magnitud dels
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives
més segures.
5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura
la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms
respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS.
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o
bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
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MITJANS I MAQUINARIA
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
TREBALLS PREVIS
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
ENDERROCS
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
FONAMENTS
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
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Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalçaments
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
ESTRUCTURA
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
RAM DE PALETA
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
COBERTA
Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
REVESTIMENTS I ACABATS
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
INSTAL·LACIONS
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Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobresforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del
R.D.1627/1997).
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball.
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la norm
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions
dins l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
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A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire
MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
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NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
NORMATIVA GENERAL
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

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

24

Junio

R.D.
1627/1997.
24
octubre
(BOE: 25/10/97)Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

Ley
31/1995.
8
noviembre
(BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)
R.D.
39/1997.
17
de
enero
(BOE:
31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril
(BOE: 01/05/98)

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.
(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril
(BOE: 23/04/97)
En el capítol 1 exclou les obres de
construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo” (O. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE : 19/10/06)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y
EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

R.D 604 / 2006

14

abril
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES,
PARA LOS TRABAJADORES
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

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

.14

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

14

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

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

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

R.D. 665/1997.
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D.
773/1997.30
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

12

12

abril

abril

mayo

mayo

mayo

R.D.
1215/1997.
18
de
julio
(BOE:
07/08/97)
transposició
de
la
directiva
89/655/CEE
modifica i deroga alguns capítols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en
el trabajo”
(O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D.
614/2001
(BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS

R.D
(BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:
15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de
1953
(BOE:
22/12/53)
O.
23
septiembre
de
1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener de 1956
Derogat capítol III pel RD 2177/2004

.

.

27

octubre

8

junio
988/1998
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ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II
(BOE:
05/09/70;
09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de
(BOE: 18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977
(BOE:
14/06/77)
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981
(BOE: 14/03/81)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN
REFERENTE
A
GRÚAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D.
836/2003.
27
juny,
(BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificació: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

agosto

de

1987

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

octubre

1984

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O.
de
7
(BOE: 15/01/87)

enero

1987

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE:
16
I
17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997,
RD
486/1997,
RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES
DE CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener
(DOGC: 27/01/98)

de

1998

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

1975
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PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
02/09/75):
N.R.
MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de
(BOE:
03/09/75):
N.R.
modificació: BOE: 25/10/75

1975
MT-4

R. de 28 de julio de
(BOE:
04/09/75):
N.R.
modificació: BOE: 27/10/75

1975
MT-5

R. de 28 de julio de
(BOE:
05/09/75):
N.R.
modificació: BOE: 28/10/75

1975
MT-6

R. de 28 de julio de
(BOE:
06/09/75):
N.R.
modificació: BOE: 29/10/75

1975
MT-7

R. de 28 de julio de
(BOE:
08/09/75):
N.R.
modificació: BOE: 30/10/75

1975
MT-8

R. de 28 de julio de
(BOE:
09/09/75):
N.R.
modificació: BOE: 31/10/75

1975
MT-9

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES
EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

DE

VIAS

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
DE
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

VIAS

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
10/09/75):
N.R.
MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on
s'especificarà:
- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia
següent al de l'accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures
complementàries no indicades a l'informe.
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà
aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les
proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.
L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà
responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions
col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball.
El contractista portarà el control de l’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del
personal que intervé a l'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions
respectives.
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El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu
(avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de
seguretat.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les
adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional
preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís
metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de
l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període
de vida útil.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o
equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran
reposades inmediatament.
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan
exposats els treballadors d'aquest sector.
Casc
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de
14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74, i disposar del marcat CE EN 397.
Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats
han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les peces interiors en
contacte amb el cap.
Calçat de seguretat
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha
la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat
d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm.
37 de 12-02-80.
Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de
ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm.
305 de 22- 12-81, classe E.
Guants
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal
fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir: manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona: manipulació de fustes
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica
reglamentària
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la
Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.
Cinturons de seguretat
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de
seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 0806-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.
Les característiques principals són:
- Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o quan els
seus
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desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.
Potectors auditius
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és
obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, Resolució de
la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.
Protectors de la vista
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica
reglamentària MT- 16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17,
Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.
Roba de treball
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada
per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues,
gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba
impermeable.
Donat que els treballs a realitzar s’han de realitzar a la via pública, amb riscos importants per la existència
de trànsit rodat, la roba a utilitzar serà d’alta visibilitat, o com a mínim, dis posaran d’armilla de alta visibilitat,
marcat CE EN 471 EN 340, amb nivell 2 de visibilitat i nivell 2 de zona reflectora.
SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de
pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.
Tanques autònomes de limitació i protecció
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser
estable i no s'ha de poder moure ni tombar.
Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges)
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva
funció protectora.
Escales de mà
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La
longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.
SERVEIS DE PREVENCIÓ
Servei tècnic de seguretat i salut
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.
Servei mèdic
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels
treballadors ja contractats.
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el
conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de
primers auxilis, amb el vist·i·plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i
Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.
INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al
que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de
l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.
COORDINADOR DE SEGURETAT
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les obres per a que
assumeixi les funcions que el RD 1627/1997 defineixen.
COMUNICACIÓ D’OBERTURA CENTRE DE TRBALL
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Tarragona, abans de
l’inici de les obres.
PLA DE SEGURETAT I SALUT
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El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi bàsic de seguretat i salut als seus
mitjans i mètodes d'execució.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb
la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin
procedir al compliment de l'acta d'aprovació.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el
projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà
l'aprovació del tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de
seguretat en la fase d'execució d'obres.
LLIBRE D’INCIDÈNCIES
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del
contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la
direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les
anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa
notifiqui a la Inspecció de treball a Tarragona, dins del termini de 24 hores.
Reus, octubre de 2020
L’arquitecta,
Rosa Gomis Novell
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