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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJECTE DE LA MEMÒRIA 

L'objecte de la present memòria és la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol 
municipal de Térmens, en instal·lació d'una gespa artificial d'última generació. 
 
1.2 EMPLAÇAMENT 

L'obra se situa dins de la zona esportiva i de lleure de Vallfogona de Balaguer, zona nord-est 
de la població. La parcel·la està situada en sòl classificat com a sòl urbà amb qualificació 
d'equipaments i espai lliure, i referència cadastral 0050103CG2205S0001MU. 

 
 

ortofoto camp de futbol actual 
 
1.3 PROMOTOR 

El promotor dels treballs a desenvolupar és l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, amb 
domicili fiscal al c. Major 31. 25680 NIF: P2530100C. 
 
1.4 ANTECEDENTS 

Aquesta parcel·la està inclosa dins la delimitació del sòl urbà actual i vigent i el seu ús 
exclusiu són els que fan referència a equipaments i en concret aquest és el de camp que 
s’usa actualment i es vol modificar. 
 
A ressaltar com a molt important la necessitat de canviar el sòl actual de gespa natural pel 
d'artificial hagut de sobretot al fet que hi ha necessitat d'utilitzar el camp de joc més sovint 
del que es fa servir ara. Si a hores d'ara es fa servir només per als partits oficials i 
entrenaments de l'equip municipal del Vallfogona de Balaguer, han sorgit unes noves 
expectatives amb la creació i localització de l'escola de futbol comarcal i que es proposa la 
seva seu a Vallfogona de B. 
 



 
 

Això vol dir que l'ús serà més continu amb el prejudici que té sobre una gespa natural, que 
és molt menys resistent a les trepitjades amb botes de manera freqüent o continuada. 
 
A causa d'això i a l'entendre que l'ajuntament assumeix la necessitat de potenciar el futbol 
en la seva població, amb l'escola comarcal, amb l'equip de club Térmens i també amb la 
proposta que es faci servir simultàniament per equips femenins i masculins de totes les 
edats fa que sigui una justificació prou potent per realitzar la instal·lació de la nova terra de 
el camp de futbol actual. 
 
El paviment actual de gespa natural del camp de futbol es va col·locar l'any 2005, ja de 
forma provisional, entenent que, en un futur, amb la proposta de tenir molt més ús habitual 
es procediria a la substitució de la gespa natural per l'artificial. 
 
1.5 ESTAT ACTUAL - JUSTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

En l'actualitat, aquesta zona d'equipaments disposa d'un camp de futbol 11 reglamentari de 
dimensions de joc 95,36 x 60,85 metros, de gespa natural. La superfície total de gespa és 
de 100,54 x 66,97 metres. El camp té marcats un terreny de joc de futbol 11 (blanc), així 
com el corresponent mobiliari esportiu. També hi ha les instal·lacions que corresponen a 
vestidors reglamentaris. 
 
L'actual paviment de gespa natural es troba en la fase final de vida útil, atenent a l'ús que se 
li dóna i també a la climatologia, cada vegada és més difícil mantenir un camp de gespa 
natural en condicions de joc òptimes, tendint a invertir moltes hores de treball en 
manteniment i en condicions molt limitades d'ús de el camp a causa de la fragilitat de la 
gespa natural. 
 
És per això que es considera adient procedir a la substitució del paviment de gespa natural a 
l'objecte de mantenir i sobretot augmentar l'activitat esportiva en un equipament 
absolutament necessari per a un municipi de les característiques de Vallfogona de Balaguer.  
 
1.6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Els treballs a executar són els següents: 
 

1. Retirada de l'equipament esportiu existent, consistent en dues porteries de F11. 
2. Moviment de terres de retirada de terra existent. 
3. Replanteig de la nova gespa. 
4. Instal·lació de la nova gespa artificial d'última generació, segons característiques 

descrites en el present document. 
5. Reinstal·lació equipament esportiu. 
6. Realització d'obres per a l'accessibilitat i adaptació per a persones amb discapacitat, 

segons CTE DB SUA, amb la construcció d'un paviment des de l'accés al recinte, fins 
a la grada, si cal. 

 

2.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
2.1 INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA 

L'actuació a realitzar es basa en la substitució de la gespa natural existent per un d'artificial 
de millors prestacions, d'última generació, mantenint les dimensions actuals de el terreny i 
del marcatge de camp. 
 
2.1.1 TREBALLS PREVIS  
Es retiraran tots els elements esportius existents per poder col·locar-los de nou un cop 
acabada la instal·lació de la nova gespa. 
 
 



 
 

2.1.2 RETIRADA DE LA GESPA ACTUAL I MOVIMENT DE TERRES  
Un cop retirats tots els elements, es procedeix a l'excavació a cel obert de la superfície del 
camp de futbol a una profunditat mitjana de 25 a 30 cm per preparar aquest sòl a les 
condicions específiques de compactació i poder col·locar les diferents capes de materials 
divers que forma el conjunt de la gespa artificial. 

Extracció de la gespa i herba existent, amb maquinària adequada tipus Soggyground làser, 
inclosa la càrrega i transport a l'abocador. 

Replanteig topogràfic. 

Clarificat superficial de el terreny amb anivellament mitjançant maquinària, per la 

regularització dels pendents originals de la superfície de la pista de joc. Rebaix de terreny. 

Aportació de material tipus "sauló" i graves seleccionades per anivellament i formació de 
pendents de el terreny de l'0,8%, com a màxim, a dues aigües. 

Compactació amb "Corró-vibratori" amb aportacions d'aigua fins a aconseguir una 

compactació mínima del 95% Proctor. 

Control topogràfic final amb control refinat amb maquinària tipus làser. 

 
2.1.3 INSTALACIÓN DE LA GESPA ARTIFICIAL I SISTEMA DE REG  
Abans de posar la nova gespa artificial, es realitzarà el replanteig de les dimensions de la 
pista de joc, respectant els marcatges sol·licitats i l'ancoratge de les porteries de F11 
existents. 

Instal·lació de sistema de reg, amb canonada de distribució de reg amb tub tipus PEAD de 
10 atm. Instal·lació de sis aspersors, tipus canons RAIN-GUN SR-3003. El sistema de 
subministrament d’aigua per al rec i la bomba ja existeix, la qual cosa fa que això no es 
pressuposti. 

Es realitzarà també una comprovació de l'estat actual de la planimetria de la base existent, 
donant-se les pendents adequades per al manteniment posterior de camp. 

Es procedirà a la col·locació d'una capa de 25 cm de graves i barreja de sorra, o tot-ú 
artificial compactada a l'95% Proctor modificat.  

La gespa es lliurarà en obra en rotllos de 4 metres d'ample i es realitzarà a baixar mitjançant 
mitjans mecànics i aportarà material de farciment mitjançant estesa d'una capa de sorra de 
sílice amb una mida màxima d'àrid de 0,8 mm, d'un gruix de 2 cm.  

Aportació de material mitjançant estesa d'una capa de cautxú tipus granulat amb una mida 
màxima de les partícules de 1,5 mm, d'un gruix de 2 cm. 

Els rotllos de gespa s'instal·laran de forma transversal a el terreny de joc, sobre la base 
elàstica, i s'uniran amb bandes d'unió i cua de poliuretà bicomponent. Instal·lació de la 
gespa sintètica mitjançant rotlles de 4 metres d'amplada, fixats amb cinta de polietilè i 
adhesiu, formada per fibra de polietilè tipus monofilament de 52 mm de longitud. 

 
2.1.4 MARCAJE  
Un cop instal·lada la manta verda de camp, es realitzaran els marcatges dels camps amb 
gespa artificial de les mateixes característiques que el camp, però en diferent color, sent 
blanca i de 10 cm d'ample per al futbol 11, i de 8 cm de ample per al futbol 7 transversal. 

Per a això, es realitzaran talls a la gespa verda instal·lat, amb la maquinària adequada, per a 
procedir a la inserció de les línies de marcatge, sent el procés d'enganxat igual que el de la 
instal·lació de la gespa verda. 

Instal·lació de les línies de marcatge de la pista de joc mitjançant gespa de color blanc per 
limitació de camp, àrees, circumferència central, mitges circumferències de les àrees, 
còrners, punts de penal i marques perimetrals. Per al marcatge de ratlles de el futbol a 7 la 
gespa serà de color blau. 

 
 
 



 
 

2.1.5 REPLENS  
Un cop la gespa artificial estigui ja instal·lat, es procedirà a l'estesa dels farcits de camp, 
aquest procés es torna a redactar ja que és molt important per al bon funcionament de camp 
i la gespa. 
 
2.1.5.1.- Sorra de sílice. 
En primer lloc, es procedirà a la introducció de la sorra de sílice mitjançant maquinària 
específica. Posteriorment, es raspallaran les fibres per homogeneïtzar la superfície i afavorir 
la posició recta de les fibres de la gespa. S'haurà de justificar la quantitat de sorra nova a 
aportar per metre quadrat. 
 
2.1.5.2.- Mix de farciment reciclat (sorra de sílice / cautxú) 
En segon lloc, es procedirà a l'estesa del farciment mix reciclatge de l'anterior camp 
mitjançant maquinària específica. Posteriorment, es raspallaran les fibres per homogeneïtzar 
la superfície i afavorir la posició recta de les fibres de la gespa. S'haurà de justificar la 
quantitat de mix a reutilitzar per metre quadrat. 
 
2.1.5.3.- Cautxú (SBR) 
I finalment, es procedirà a omplir la gespa amb cautxú (SBR) mitjançant maquinària 
específica. Posteriorment, es raspallaran les fibres per homogeneïtzar la superfície i afavorir 
la posició recta de les fibres de la gespa i acabat final de camp. S'haurà de justificar la 
quantitat de SBR nou a aportar per metre quadrat. 
 
 
2.1.6 REINSTAL.LACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU 

Per finalitzar els treballs, es tornarà a reinstal·lar l'equipament esportiu retirat prèviament per 
al seu correcte ús, quedant aquest completament instal·lat. 

Instal·lació de porteries reglamentàries de futbol fixes, formades per tub de diàmetre de 
102 mm, amb orelles metàl·liques superiors, tensors i calaix a la paret inferior. 

Instal·lació d'un joc de banderins pels quatre còrners, formats per país flexibles i 
banderola de tela. 

Instal·lació de dos jocs de porteries de futbol retràctils, formats per tub de diàmetre de 102 

mm, amb orelles metàl·liques superiors, tensors i calaix a la part inferior.  

instal·lació de xarxes protectores amb malla de 100 x 100 mm. Col·locades amb piles 

metàl·liques galvanitzats de 6 m d'alçada i 15 m d'amplada darrere de les porteries fixes, 

inclosos elements de fixació, 

Es recorda de posar l'equipament per a dos camps de futbol a 7 en porteries i altres 
necessari. 

 
2.1.7 OBRES PER A l’ACCESSIBILITAT I ADAPTACIÓ PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
 

Des de l'accés al recinte del camp de futbol fins a la grada, es construirà un itinerari 
pavimentat amb formigó fins a la grada per facilitar l'accés a persones amb discapacitat, ja 
que actualment és de terra. 

L'itinerari ha de complir les condicions de el codi tècnic de l'edificació - document bàsic de 
seguretat i accessibilitat. Aquesta actuació es farà, si cal, ja que actualment sembla 
accessible  l’equipament  

 



 
 

2.2 CARACTERÍSTIQUES DEL NOU GESPA 
 
Les característiques mínimes dels materials seran: 
 

CARACTERÍSTIQUES DEL FIL 

composició Polietilè alta densitat 

estructura Mixta, monofilament secció diamant i fibril·lat 

Pes de el fil 13.300 DTEX +/- 10% 
(13000 monofilament / 6250 fibril·lat) 

Gruix de el fil 360 micres. +/- 10%. / 1 mm d’amplada +/- 10% 

Nombre de fils 6 

CARACTERÍSTIQUES DEL Tufting 

tufting en línia 

galga 5/8 " 

Alçada de el fil 60 mm 

Nombre de puntades 7.244/m2 

Pes de la fibra  1.371 gr / m2 +/- 10% 

Quantitat de puntades / m2: 7.500 +/- 10% 

CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT SUPORT 

Teixit suport principal polipropilè 

Naturalesa teixit 

Pes per unitat 215 g / m2 

Composició del recobriment Poliuretà (PU) 

Pes del poliuretà 900 g / m² 

FARCITS RECOMANATS EN EL SISTEMA 

Farcit d'estabilització Sorra de quars, arrodonida, rentada i seca 

granulometria 0,3-0,8 mm 

quantitat 20 Kg / m2 

farciment tècnic SBR 

granulometria 0,5-2,5 mm 

quantitat 16 kg / m2 

color Negre 

  
  

PRODUCTE FINAL 

Pes total de la gespa 2.800 gr / m2 +/- 10% 

Amplada màxim dels rotllos:  4 m. 

Longitud dels rotllos:  Ample de el terreny 

permeabilitat: > 500mm./h. 

ASSAIGS 

Control de qualitat d'acord amb la norma EN 15330-1 (Futbol) que acrediti que el sistema de 
gespa artificial instal·lat satisfà els requeriments per a la categoria FUTBOL segons la norma 
EN 15330-1 Superfícies de Gespa Artificial per Futbol .. 

 

 
Gespa artificial d'última generació per a la pràctica de futbol, fabricat mitjançant sistema 
tufting d'una mesura de galga 5/8 "amb 12 punt / dm, resultant 7.500 punt / m2 +/- 10% amb 
filaments de la gespa en verd bicolor de 60 mm d'alçada i 13.300 Dtex +/- 10%. 
 
La capa de gespa artificial es fixarà sobre una capa suport tèxtil reforçada de polipropilè de 
gran estabilitat dimensional i alta resistència a l'arrencada, acabat en poliuretà (PU) per a la 
fixació de la gespa artificial (700 gr / m2 aprox.) 
 



 
 

La gespa artificial es subministrarà en rotlles de 4 metres d'ample per l'ample de camp de 
llarg, i també inclourà el marcatge de les línies de joc de futbol 11 en color blanc de 10 cm. 
d'ample i línies de futbol 7 en color blau de 8 cm d'ample en el mateix material que la gespa, 
complint aquest marcatge amb la reglamentació de la RFEF 
 
Totes les juntes, es realitzaran encolant amb adhesiu de poliuretà bicomponent sobre cinta 
geotèxtil impermeable de 30 cm. d'ample mínim. 
 
En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la RFEF els camps han de complir el que 
exigeix la norma UNE-EN 15330-1: 2013 en el seu apartat específic per a futbol així com les 
especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 265.1).  
 
2.2.1 .- REQUERIMENTS ASSAIGS DE CAMP 
 
Les propietats que es van a requerir la gespa instal·lat hauran d'estar compreses entre els 
següents paràmetres que es detallen a continuació, basats en la norma europea UNE-
EN15330-1 
 
durabilitat 
 

paràmetre norma aplicable valors acceptables 

Solidesa del color A 20105-A02, EN14836 4 o més gran en l'escala de 
grisos 
 

Resist. Tracció plomall A 13864, EN 14836 <50% fil no envellit 
 

Resist. Tracció plomall A 13864 - ISO 4919: 2012 > 30NW 
 

Resist. ús simulat A 15306 (12.200 cicles) rebot vertical, absorció de 
Impactes i resistència 
rotacional 
 

resistència UV A 14836 -EN13864 
EN ISO 20105-A02 

Resistència a l'envelliment per 
UV (tracció i color) 
 
 

 
funció esportiva 
 

rebot vertical A 12235 45% -75% 

rodadura pilota A 12234 4 - 10 m 

Absorció d'impactes A 14808 55% -70% 

deformació Vertical EN14809 4-10 mm 

resistència rotacional A 15.301-1 25-50 nxm 

 
mediambientals 
 

Hidrocarburs aromàtics 
en fase sòlida i lixiviats 

DIN EN ISO 13977 segons norma 
 

 
Planeïtat 
 
Avaluació de el 100% de la superfície abans i després de la col·locació comprovació amb regla 
de 3 m amb un error màxim de ± 10mm



 
 

 
2.2.2 .- IDENTIFICACIÓ DE PRODUCTE 

 

 

Component 
característica mètode Test Variació permesa entre la 

declaració de fabricant i els 
materials instal·lats 

 

 
 
 

gespa artificial 

Mnansa per unitat d'àrea ISO 8543 < ± 10% 

 Puntades per unitat d'àrea ISO 1763 < ± 10% 

 Força d'extracció floc  
ISO 4919 

 

>90% de la declaració de 
fabricant, min.30N 

 Longitud fil sobre backing ISO 2549 < ± 5% 

 Pes total fil ISO 8543 < ± 10% 

 Dtex FIFATestMethod 23 < ± 10% 

 Permeabilitat a l'aigua de 
la moqueta (sense farcits) 

FIFATestMethod 24 >180mm / hi més gran que el 
75% de l'resultat de laboratori 

 OV estabilitzador FIFATestMethod 19 Informar per cada masterbatch 

 
 

 

 Component 
característica mètode Test Variació permesa entre la 

declaració de fabricant i els 
materials instal·lats 

Pèl de fil (s) Característica de els cabells 
de fil 

FIFATestMethod 22 mateix Polímer 

Rendiment de 
l'farciment 
(Si s'inclou com 
a part de el 
sistema) 

Grandària de la partícula  FIFATestMethod 20 60% entre d and D 

 Forma de la partícula IN 14955 de manera similar 
  densitat aparent IN 1097-3 < ± 15% 

 COMPOSICIÓ  FIFATestMethod 11 < ± 15% relatiu 

 

 

 

Component 
característica mètode Test Variació permesa entre la 

declaració de fabricant i els 
materials instal·lats 

Farcit 
d'estabilització 
(Si s'inclou com 
a part de el 
sistema) 

Grandària de la partícula FIFATestMethod 20 60% entre d and D 

 Forma de la partícula IN 14955 de manera similar 
 

 densitat aparent IN 1097-3 < ± 15% 



 
 

 
3.- NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Per a la redacció d'aquest document, així com per a la posterior execució, s'han tingut en 
compte les següents normatives i reglaments: 
- Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal·lacions esportives i oci 

(NIDE). Consell Superior d'Esports. gener 1980 

- Article 265.1 de el Reglament General de la Reial Federació Espanyola de Futbol 

- Informe UNE 41958 en paviments esportius 

- UNE-EN 15.330-1: 2013 Superfícies esportives. Superfícies d'herba artificial i 

punxonades principalment dissenyades per a ús exterior. Especificacions per a gespa 

artificial. 

El document tècnic s'haurà d'ajustar a allò establert pel Codi Tècnic d'Edificació per a 
Instal·lacions d'aquestes característiques, i proporcionar unes prestacions de funcionalitat i 
seguretat que garanteixin les exigències bàsiques de l'CTE, en relació amb els requisits 
bàsics de la LOE, així com també donar resposta a la resta de normatives d'aplicació. 
 
A més d'aquestes normes i reglaments, seran d'obligat compliment totes aquelles 
normatives, que sense fer referència siguin d'obligat compliment en la comunitat autònoma, 
l'Estat i que estan directament relacionades amb les característiques i finalitat de el projecte 
que es redacta i amb el seu posterior ús 
 
4.- TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini d'execució d'aquest projecte es preveu sigui de 8 setmanes des de la signatura de 
l'acta de replanteig fins a la signatura de l'acta de recepció. 
 
5.- SERVEIS AFECTATS 

El present projecte d'instal·lació de paviment (gespa artificial) no afecta cap servei existent. 
 
6.- Estudi geotècnic 

Donada la naturalesa de el projecte no cal la realització d'un Estudi 
 
7.- GARANTIA 

S'establirà un termini de garantia de 12 mesos (1 any) a comptar des de la signatura de 
l'acta de recepció de les obres executades. 
 
8.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

D'acord a l'estipulat en el RD 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció (BOE Nº 256 de 25-
10-97) s'adjunta un estudi bàsic de seguretat i Salut en el qual s'aporten els següents 
documents: 
 
L'objecte és definir els mitjans de protecció individual i col·lectiva davant els riscos que es 
produeixin durant l'execució de l'obra, precisant les mesures de seguretat i les seves 
característiques i les especificacions de seguretat en cadascuna de les unitats d'obra a 
executar, amb Per tal d'aconseguir-los resultats òptims. 
 
Les disposicions detallades a l'ESBSL defineixen els requisits mínims de seguretat que el 
contractista ha d'establir a l'hora de redactar el Pla de Seguretat de l'obra. El Contractista de 
les obres estarà obligat a redactar un PSSL adaptat a l'EBESL proposat en el present  
projecte i desenvolupat en funció dels mitjans humans i materials de què disposi. 



 
 

 
9.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

Segons l'article 65 del Text refós de la Llei de Contractes de Sector Públic, no és exigible 
classificació en contractes d'obra d'una quantia inferior a 500.000 €. Segons l'article 67 del 
Text refós de la Llei de Contractes de Sector Públic, l'expressió de la quantia s'efectuarà per 
referència a el valor íntegre del contracte, quan la durada d'aquest sigui igual o inferior a un 
any, i per referència a el valor mitjà anual d'ell mateix, quan es tracti de contractes de durada 
superior. En aquest cas, d'acord amb el pressupost de les obres projectades, inferior a 
l'esmentada quantia de 500.000 €, no és exigible la classificació. 
 
10.- PRESSUPOST  

Aplicant els preus que s'obtenen en el "quadre de preus" als mesuraments incloses en 
l'apartat Pressupost, s'obté el pressupost d'execució material. Si a l'pressupost d'execució 
material se li aplica el 13% en concepte de despeses generals i el 6% en concepte de 
Benefici Industrial, s'obté el Pressupost Benvolgut de les Obres. A aquest valor se li ha 
d'aplicar el 21% l'impost sobre el valor afegit (IVA) i d'aquesta manera el Pressupost Total. 
 

Pressupost licitació .- 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 149382,93 

13% Despese Generals d' Empresa  19419,78 

6% Benefici Industrial   8962,98 

     

Total Execució Contracta   177765,69 

21% IVA    37330,79 

     

PRESSUPOST TOTAL LICITACIÓ  215096,48 

 
 

Ascendeix el pressupost de total a la quantitat de DOS-CENTS QUINZE MIL 

NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS. 

10.1 .- REVISIÓ DE PREUS 

En l'article 89.5 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'estableix 
expressament "La revisió de preus en els contractes de les administracions públiques tindrà 
lloc, en els termes que estableix aquest capítol i llevat que la improcedència de la revisió es 
hagués previst expressament en els plecs o pactat en el contracte, quan aquest s'hagi 
executat, al menys, al 20 per cent del seu import i hagués transcorregut un any des de la 
seva formalització. En conseqüència, el primer 20 per cent executat i el primer any 
d'execució quedaran exclosos de la revisió. " 
 
Per això, i atès que el termini establert per a les obres és de sis setmanes, inferior a dos 
anys, les obres definides en el present projecte no estaran subjectes a revisió de preus. 
 

10.2 .- COMPLIMENT DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 

Els diferents documents que integren el document, constitueixen un tot homogeni que 
defineix l'obra de manera que els treballs corresponents poden ser dirigits per un altre 
facultatiu distint de l'autor de el projecte, segons s'exigeix en el citat Decret. Les obres 
definides en el present document constitueixen una "obra completa", susceptible de ser 
lliurada a l'ús públic un cop finalitzades. No obstant això s'haurà de redactar el corresponent 
Projecte de Construcció i s'atendrà al que disposa l'article 123 i següents de la Llei 3/2011, 
de 14 de novembre, per la qual cosa el Projecte ha de constar de la següent documentació: 
 



 
 

• memòria 

• Plec de prescripcions tècniques particulars 

• Estat d'amidaments i pressupost. 

• Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

S'entén, doncs, que queda assegurat el compliment dels diferents articles de l'esmentada 
Llei 3/2011 en aquells aspectes que afecten la redacció de el present projecte. 
 
11.-EXPROPIACIONS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA I/O BÉNS AFERCTATS.- 

 
De les dades que hi han inicials no es preveu que hi hagi béns afectats que ara per ara no 
formin part del sistema d’equipamentsi. 
 
Per tal de confeccionar el pressupost administratiu o de coneixement de l'Administració 
caldrà tenir en compte si cal, altres pressupostos addicionals que hi puguin haver a resultes 
de canvis i modificacions de xarxes existents de B.T.,  telecomunicacions i/o altres. 
 
 
A  VALLFOGONA DE BALAGUER juny de 2021 
 
 
 
 
 
JOSEP CASES I ROCA 
Enginyer d’Edificació – Arquitecte Tècnic municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12.- NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONTROL DE QUALITAT 
 
Control de qualitat de l'edificació. 
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 
1086, 28/12/1988) 
(Correcció errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 ) 
 
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. 
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428,25/04/1984) 
*S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions.Ordre de 21 de març de 1984 
(DOGC num. 493, 12/12/1984) 

 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996) 
(Correcció errades: BOE 57 / 06/03/1996 ) 

*Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. Real decreto 411, de 21 

de marzo de 1997 ; del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 100, 26/04/1997) 
*Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010) 

 

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edifica-

ció. 

Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 

05/07/1996) 
 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. 

Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 

11/10/1996) 

 

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents 

a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents. 

Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374, 

18/04/1997) 
 
Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 ) 

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 
99, 23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 
61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio 
de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso 
administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento 
SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
*Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte 1. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la 
Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 

 Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del  Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 

 Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 
 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 



 
 

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correcció errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 

 

Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción 

y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo 
Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L Num. 88, 
04/04/2011) 
*Modificació annex III. Reglamento Delegado UE n2 574, de 21 de febrero de 2014 ; del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014) 
*Modificació annex V. Reglamento Delegado UE n° 568, de 18 de febrero de 2014 ; del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 157, 27/05/2014) 
 
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 

Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 

 

MAQUINÀRIA D’OBRA 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores 

y de manejo mecánico. 
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 
20/05/1988) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio dela Presidencia (BOE 
274, 13/11/2004) 
 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Real Decreto 212, de 22/02/2002 Ministerio de la Presidencia (BOE Num.52, 01/03/2002) 
*Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la P r e s i d e n c i a  (BOE 
num. 106, 04/05/2006) 
 
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Real Decreto 836, de 27/06/2003 Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 ) 

 Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
 
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas 
móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 837, de 27/07/2003 Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 
17/07/2003) 

 Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
 
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementaria ITC-MIE-AEM2 del Reglament 
d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 
12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament 
d'Indústria i Energia( Num. , ) 
 

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 

Catàleg de residus de Catalunya 

Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 

 Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 



 
 

2865, 12/04/1999) 

 

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. 

Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 

19/02/2002) 

(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 ) 

 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

(Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 

 Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament 

de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de 1'aire als municipis declarats zones 

de protecció especial de 1'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.  

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 

 Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament la Presidència 

(DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 

 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.38, 13/02/2008) 

Finançament de les infrastructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 

rebuig dels residus. 

Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 

 Modifica 1'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència 

(DOGC núm. 6094, 23/03/2012) 

 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 

28/07/2009) 

 Modifica 1'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i S’afegeix una disposició final. Llei 9, 

de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

 Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm.6511, 30/01/2014) 

 Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de 
1'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 
 
Residuos y suelos contaminados. 
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
*Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 
108, 05/05/2012) 
*Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 
20/12/2012) 
*Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 
12/06/2013) 
 
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones 
productores i gestores de residus de Catalunya. 
Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 
25/02/2016) 
 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Real Decreto 180, de 

13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE Num. 83, 

07/04/2015) 
 
Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi] 
(DOGC o BOP Num. XX, ) 

Classificació, la codificació i les vies de gestió deis residus a Catalunya [Entra en vigor el 

19/01/2018] 



 
 

Decret 152, de 17/10/2017 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 
19/10/2017) 
 
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de 1'Estat (DOGC Num. 7599, 

16/04/2018) 

 

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. 

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 

06/07/2010) 
 
Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM 1007, de 10/10/2017 ; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente (BOE Num. 254, 21/10/2017) 
 

SEGURETAT I SALUT 
 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 

construccions a línies elèctriques. 

Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) (Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 ) 
*Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
*Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
*Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 
57, 08/03/1995) 
Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
*Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) 
Informació complementária del Reial decret. 

*Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 

06/03/1997) 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) *Ley 54, de 12 de 
diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix 
l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen novas disposicions addicionals. 
*Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció 
d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 
*Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 

31/01/1997) 
*Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) 

*Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
*Afegeix un paràgraf segon a 1'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 
*Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 57, 07/03/2009) 



 
 

*Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

*Modificació deis annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015) 

*Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social (BOE num. 243, 10/10/2015) 

 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 

23/04/1997) 
*Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
num. 159, 04/07/2015) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 

23/04/1997) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486, de 

14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 

 Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
*Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 244, 11/10/2007) 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 

*Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 145, 17/06/2000) 
*Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
num. 82, (05/04/2003) 
*Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
num. 159, 04/07/2015) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.140, 12/06/1997) 

(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 ) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
274, 13/11/2004) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 
07/10/1997) 

S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció Ordre, de 12/01/1998 ; 
Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 
24/02/1999) 
 



 
 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.104, 01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 ) 
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
159, 04/07/2015) 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num 148, 21/06/2001) 
 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
num. 106, 04/05/2006) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 

 Modifica l'apartat C.5 de 1'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del 

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 

 Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 

 Modificació de l'apartat 4 de 1'article 13 i de 1'apartat 2 de I'article 18. Real Decreto 1109, de 24 

de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 

 Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos La-

borales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 

(Correccio errades: BOE núm. 60 / 10/03/2004 ) 

 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a 

base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». 

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 

23/10/2004) 

 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 

05/11/2005) 

* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 73, 26/03/2009) 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 

(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 ) 

Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correcció errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 ) 

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 

23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 

61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 



 
 

Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) *Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición 

completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

; (BOE núm. 184,30/07/2010) 
*Modificació articles 1 y 2 y el anejo 111 de la parte 1. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la 
Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 
*Modificació DB-HE i  DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 

*Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 

Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.86, 11/04/2006) 

 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social. 
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i  Indústria (DOGC Num. 4641, 
25/05/2006) 
(Correcció errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 ) 
 
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 

*Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
*Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministeriode Trabajo e 
Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009) 

 Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 

 Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

(BOE núm. 71, 23/03/2010) 
 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y elReal Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, 

reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de 

seguridad minera. Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

(BOE Num. 146, 17/06/2009) 

 Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010) 
 
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant 
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 
 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 
28/07/2009) 
*Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 
9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 
30/12/2011) 
*Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 
*Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 
3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 



 
 

 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a radiaciones ópticas artificiales. 
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 
24/04/2010) 
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 ) 
 
Registre de delegats i delegades de prevenció 
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 
(Correcció errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 ) 
 
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de 

fibrociment, a 1'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de 

remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms 
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 

 

Criteri de la direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant 

en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment 

Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 

 

Residuos y suelos contaminados. 

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

*Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 

108, 05/05/2012) 

*Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 

20/12/2012) 

*Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 

12/06/2013) 

 

Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de ac-

tividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Regla-

mento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en 

materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio co-

lectivo del sector de la construcción. 

Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOENum. 280, 

22/11/2013) 

(Correccio errades: BOE núm. 28 / 01/02/2014 ) 

 

Es disposa la publicació del Marc Estratégic Catalá de Seguretat i SalutLaboral 2015-2020 

Resolució EMO 600, de 25/03/2015 ; Deparatment d'Empresa i Ocupació (DOGC Num. 6844, 

02/04/2015) 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a campos electromagnéticos. 

Real Decreto 299, de 22/07/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.182, 29/07/2016) 

 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE 
Num. 83, 07/04/2015) 

 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 

«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo. 

Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 
 



 
 

Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

Resolución, de 21/09/2017 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 232, 

26/09/2017) 
 
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de 1'Estat (DOGCNum. 7599, 
16/04/2018) 
 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió deis residus de la construcció i demolició, i el cánon 
sobre la deposició controlada deis residus de la construcció. 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 
06/07/2010)  
 

URBANITZACIÓ, CARRETERES 

 

PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras". 

Orden, de 02/07/1976 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 162, 175, 07/07/1976) 

* Modificación; pasa a denominarse PG-4. Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo (BOE núms. 29 y 51, 03 y 29/02/1988) 

 

Se aprueba la Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los esfuerzos diná-

micos de las sobrecargas en los tramos de hormigón armado. 

Orden, de 17/07/1956 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 234, 240, 21/08/1956) 

(Correccio errades: BOE 251 / 07/09/1956 ) 

 

Instrucción de la Dirección General de Carreteras 7.1-IC sobre "plantaciones en las zonas de 

servidumbres de carreteras". 

Orden, de 21/03/1963 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 84, 08/04/1963) 

 

Instrucción 4.1-IC "Obras pequeñas de fábrica". 

Orden, de 08/07/1964 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 15, 01/18/1965) 

 

Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1-IC "Drenaje". Orden, de 21/06/1965 ; 

Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 223, 17/09/1965) 

 

Instrucción 8.3.IC "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

obras fuera de poblado". 

Orden, de 31/08/1987 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 224, 18/09/1987) 

Reglamento General de Carreteras. 

Real Decreto 1812, de 02/09/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 

(BOE Num. 228, 23/09/1994) 

*Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento (BOE 

num. 9, 10/01/1998) 

*Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio deFomento (BOE num. 102, 

29/04/1999) 

*Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento (BOE num. 45, 

21/02/2001) 

 

Se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 

instalaciones de servicios. 

Orden, de 16/12/1997 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 21, 24/01/1998) (Correccio errades: 

BOE 44 / 20/02/1998 ) 

 Modificació del punt 3 de 1'Ordre. Orden de 13 septiembre 2001, del Ministerio de Fomento 

(BOE num. 231, 26/09/2001) 

 Modificació. Orden FOM 392, del Ministerio de Fomento de 2006.(BOE núm. 42, 18/02/2006) 



 
 

 Modificació. Orden FOM 1740, del Ministerio de Fomento, de 2006. (BOE núm. 134, 

06/06/2006) 

 

Se aprueba la Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de Carreteras. Orden, de 27/12/1999 ; 

Ministerio de Fomento (BOE Num. 28, 02/02/2000) 

 Modificació. Orden, de 13 de septiembre de 2001 ; Ministerio de Fomento (BOE 231, 

26/09/2001) Modifica els punts 1.2 i 3.2.2, i 1'Annex de la Norma. 

 

Se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-

tres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel. 

Orden, de 02/08/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 190, 09/08/2001) 

Orden Circular 10/2002 Secciones de firme y capas estructurales de firmes 

Orden Circular 10, de 30/09/2002 ; Ministerio de Fomento ( Num. , 30/09/2002) 

 

Se aprueba la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" de la Instrucción de carreteras 

Orden FOM/3459, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297, 12/12/2003) 

 

Se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la instrucción de carreteras. 

Orden FOM/3460, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297, 12/12/2003) 

 

Reglament General de Carreteres. 

Decret 293, de 18/11/2003 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 

4027, 10/12/2003) 

Se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/891, de 01/03/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 83,06/04/2004) 

Se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas trans-

versales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 
Orden Fom 3053, de 23/09/2008 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 261,29/10/2008) 

Sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias 
Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008 ; Parlamento Europeo y Consejo (BOE Num. 319, 
29/11/2008) 

S'aprova el Text refós de la Llei de carreteres 
Decret Legislatiu 2, de 25/08/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5452, 
27/08/2009) 

* Modifica els articles 41, 42, 43, 52,56, 58, 60. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; del Depar-

tament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

 

Se aprueba la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera (IAP-11). 
Orden FOM 2842, de 29/09/2011 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 254,21/10/2011) 

Se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción deCarreteras. 
Orden FOM 534, de 20/03/2014 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 83, 07/04/2014) 

Se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción deCarreteras. 
Orden FOM 298, de 15/02/2016 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 60,10/03/2016) 
(Correccio errades: BOE núm. 181 / 28/07/2016 ) 

 
ENLLUMENAT PÜBLIC 

 

Ordenació ambiental de 1'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Llei 6, de 31/05/2001; 

Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3407,12/06/2001) 

* Modifica l'article 3, 8 i disposició transitòria primera. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del 

Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 



 
 

* Modifica els articles 6, 25 i disposició transitòria primera. Llei 3, de l'11 de maro de 2015 ; del  

Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

 

Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament Electrotècnic per a baixa 

tensió, relativa a instal·lacions d'enllumenat públic. 

Resolució, de 17/05/1989 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1151, 05/06/1989) 

 

Se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 

Real Decreto 1890, de 14/11/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 279, 

19/11/2008) 

 

Desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 1'enllumenament per a 

la protecció del medi nocturn. 

Decret 190, de 25/08/2015 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6844, 

27/08/2015) 

(Correcció errades: DOGC núm. 7404 / 04/07/2017 ) 
 

XARXA PÚBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA 

 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación 

de una "Comisión permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de 

Poblaciones". Orden, de 28/07/1974 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 236, 02/10/1974) 

(Correccio errades: BOE 260 / 30/10/1974 ) 

 

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre les xarxes de-

is diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Num.1606, 12/06/1992) 

*Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

 

S'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya Decret Legislatiu 3, de 

04/11/2003 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4015, 21/11/2003) 

 Ordre MAH/122, s'aproven els models de declaració d'abocament. 

 Modifica els articles 8,9, 11, 18, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 44, 47, 49. 

Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 

30/12/2011) 

 Modifica els articles 2, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80. Llei 5, de 20 de maro de 2012 ; 

del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012) 

Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Real decreto 140, de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.45, 04/03/2003) 

 Modificació. Dóna competències en obres que s'hagin de fer en el Ministerio de Defensa. Real 

Decreto 1120, de 20 de julio de 2012 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 207, 

29/08/2012) 

 Modificado. Se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Real Decreto 742, de 

27 de Septiembre de 2013 ; del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE núm. 

244, 11/09/2013) 

 Modificació. Real Decreto 314, de 29 de julio de 2016 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 183, 30/07/2016) 

 

 XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación. 

Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 288, 01/12/1982) 

(Correccio errades: BOE 15 / 18/01/1983 ) 

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre les xarxes 



 
 

dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992) 
*Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctri-

ca soterrada. 

Ordre TIC/341, de 22/07/2003 ; Departament Treball, Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 

3937, 31/07/2003) 

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel 
subsòl. 
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) 

Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d
'
Indústria, Comerc i 

Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 

Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por 

Cable. 

Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 233, 26/09/1996) 

 

Regulació de la instal
·
lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini públic viari i 

ferroviari. 
Decret 357, de 07/11/2000 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 
3265, 14/11/2000) 
 
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000) 
(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 ) 

 Derogació de 1'apartat 3 de 1'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio 
de Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004) 

 Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005). 

 Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la 
cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007) 

 Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de2010, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010) 
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011) 

 Modificació articles 73 i 83.5. Real Decreto Ley 15, de 5 de octubre de 2018, de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 242, 06/10/2018) 
 
Ordenació ambiental de les instal•lacions de telefonía móbil i altres instal•lacions de 
radiocomunicació. 
Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404,07/06/2001) 
Ley del Sector Ferroviario 
Ley 39, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003) 

 Desenvolupa els articles 29.2, 33.1 i 2 i 35.3. ORDEN/FOM/897, de 7 d'abril, del Ministerio de 
Fomento (BOE núm 85, 09/04/2005) 

 Es fixen les quanties dels cànons ferroviària establerts en els articles 74 i 75 de la Llei39/2003. 
ORDEN/FOM/898, de 8 d'abril, del Ministerio de Fomento (BOE núm 85, 09/04/2005) 

 Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
 
Se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 
Real Decreto 2387, de 30/12/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 315, 31/12/2004) 

 Modifica 1'apartat 4 de l'article 34 sobre distancies de les vies als edificis. ORDEN/FOM/2230, 
de 6 de julio de 2005, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 165 12/07/2005) 

 Modifica els articles 27.2, 35.2, 63.2 i 63.3. Real Decreto 810/2007, 

de 22 de junio de 2007, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 16207/07/2007) 
* Modificació. Real Decreto 100, de 5 de febrero de 2010; del Ministerio de Fomento (BOE núm. 
58, 08/03/2010) 



 
 

 

Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico Real Decreto 1454, de 

02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306, 23/12/2005) 
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 ) 

 

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable 

a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl 

Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 

28/02/1997) 

Ferroviària 
Llei 4, de 31/03/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4611, 10/04/2006) 

* Modifica els articles 36, 38, 63, 64, 65, 66, 67. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; del 

Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

 

Garantia i qualitat del subministrament elèctric. 

Llei 18, de 23/12/2008; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008) 

(Correccio errades: DOGC NÚM.5307/ 29/01/2009) 

 

                             Sector electrico. 

Ley 24, de 26/12/2013 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 310, 27/12/2013) 

 

Telecomunicaciones. 

Ley 9, 09/05/2014; Jefatura del Estado (BOE Num. 114, 10/05/2014) 

(Correcció errades : BOE núm.120 17/05/2014) 

 

Se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

[entrada en vigor 09/12/2014 + disp.adicional primera] 

Real Decreto 337, de 09/05/2014 ; Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE Num. 139, 

09/06/2014) 

 

XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS 

 

Se rectifica la Resolución 19901227 por la que se publican las características de los accesos a 

las redes públicas de telecomunicaciones en España. 

Resolución, de 08/04/1991 ; Secretaría General de Telecomunicaciones (BOE Num. 108, 

06/05/1991) 
(Correccio errades: BOE 147 / 20/06/1991 ) 

 

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre les xarxes 
dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Num.1606, 12/06/1992) 

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

 

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel 

subsòl. 

Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) 

* Desenvolupa 1'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i 

Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 

 

Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. 

Real Decreto 424, de 15/04/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 102, 

29/04/2005) 

Modificació. Real decreto 1494, de 12 de noviembre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia 

(BOE num. 279, 21/11/2007) 



 
 

Modificació. Orden ITC 110, de 28 de enero de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio (BOE núm. 29, 03/02/2009) 

Modificació. Real Decreto 329, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (BOE núm. 83, 06/04/2009) 

Modificación. Real Decreto 899, de 22 de mayo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 131, 30/05/2009) 

 

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a 

les xarxes de serveis públics que discorren pel subsól 

Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerc i Turisme (DOGC Num. 2341, 

28/02/1997) 

 

Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Tele-

comunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico. 

Real Decreto 863, de 23/05/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 138, 

07/06/2008) 
 

Se determinan los requisitos y las especificaciones técnicas que resultan necesarios para el desa-

rrollo del capítulo II del titulo V del reglamento sobre las condiciones para la prestación de servi-

cios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, apro-

bado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. 

Orden ITC 110, de 28/01/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 29, 

03/02/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 35 / 20/2//10/0 ) 

 

Se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunica-

ciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real 

Decreto 424/2005, de 15 de abril, y el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electró-

nicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por Real Decreto 2296/2004, de10 de di-

ciembre. 

Real Decreto 329,  de 13/03/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 83, 

06/04/2009) 
 

XARXA PÚBLICA DE GAS 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles. 

Decreto 2913, de 26/10/1973 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 279, 21/11/1973) 

*Complementación artículo 27. Decreto 1091/1975,  de 24 de abril (BOE num. 121, 

21/05/1975) 

 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG. 

Orden, de 18/11/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 292, 06/12/1974) 

(Correccio errades: BOE 39 / 14/02/1975 ) 

*Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE num. 267, 08/11/1983) (C.E. - BOE num. 

175, 23/07/1984) 

*Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE num. 175, 23/07/1984) 

*Modificación de la ITC-MIG-5.1. Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE num. 68, 21/03/1994) 

*Modificación de las ITC MIG-R.7.1 y MIG-R.7.2. Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio 

de Industria y Energía (BOE num. 139, 11/06/1998) 
 

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre les xarxes 

dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Num1606, 12/06/1992) 

*Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

 

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel 

subsòl. 

Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) 



 
 

 Desenvolupa 1'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i 

Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG 01 a 11.  

Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 211, 

04/09/2006) 

 Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministeriode Industria, Turismo y 

Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

 Modificació normes UNE. Resolución de 2 de julio de 2015, ; del Ministerio de Industria, Tu-

rismo y Comercio (BOE num. 169, 16/07/2015) 

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable 

a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl 
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 
28/02/1997) 

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de poblaciones. 
Orden, de 15/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 228, 23/09/1986) 

S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament 

Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003) 

(Correcció errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 ) 
 

 
A  VALLFOGONA DE BALAGUER juny de 2021 
 
 
 
 
 
JOSEP CASES I ROCA 
Enginyer d’Edificació – Arquitecte Tècnic municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

II.- GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2,0 0,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 1.721 1,7 2925,7

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

1721 m3
2925,7 t 2065,20 m3

NO SI NO

   Superfície construïda 0,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 0,000 0,090 0,000

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 0,000 0,041 0,000

formigó 170101 0,036 0,000 0,026 0,000

petris barrejats 170107 0,008 0,000 0,012 0,000

guixos 170802 0,004 0,000 0,010 0,000

altres 0,001 0,000 0,001 0,000

   embalatges 0,004 0,000 0,029 0,000

fustes 170201 0,001 0,000 0,005 0,000

plàstics 170203 0,002 0,000 0,010 0,000

paper i cartró 170904 0,001 0,000 0,012 0,000

metalls 170407 0,001 0,000 0,002 0,000

0,090 0,00 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres
guix

Totals 0,00 m3 m3 m3
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)

tipus
quantitats

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació
pel que 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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

CONSTRUCCIÓ DE CAMP DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL
ZONA ESPORTIVA , CAMÍ DE LA SAIRA
VALLFOGONA DE BALAGUER Comarca : NOGUERA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
    Densitat real     Pes     Volum aparent

m3

0,00
0,00
0,00

2065,20
0,00
0,00
0,00

   Total  excavació
   Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin  a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu  sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

mateixa obra altra obra

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Residus de construcció totals 

Total residu edificació 0,00

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

fonaments/estructura   tancaments   acabats 
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 0,00
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 2065,20
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 2065,20

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,00

Paper i cartró 0,5 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
minimització
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gestió dins obra
MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.-
5.-
6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-
6.-

GESTIÓ (obra)

Terres

Reutilizació  (m3)  Per portar a l'abocador (m3)
a la mateixa obra a altra autoritzada

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.065,20
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00
2000,00 66,00 2065,20

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA.  Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les 
quantitats de ...

cal separar tipus de residu
no inert

no inert

no no especial

no no especial

no no especial

no no especial

no no especial

si especial
* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008 projecte*

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



-
-
si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres -0,80
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00
Maons, teules i ceràmics 0,00
Petris barrejats 0,00

Metalls 0,00
Fusta 0,00
Vidres inapreciable
Plàstics 0,00
Paper i cartró 0,00
Guixos i altres no especials 0,00

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
gestió fora obra

pressupost
GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
 Instal·lacions de valorització
 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

PRESSUPOST
Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport
Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,  i amb quines proporcions hi són presents                         (dins el cost 
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Classificació         Transport          Valoritzador / Abocador          

982,70 100,00 -7,21
- - 0,00

runa neta runa bruta

- - - 0,00
- - - 0,00
- - - 0,00

- - - 0,00
- - - 0,00
- - - 0,00
- - - -
- - - 0,00
- - - -

200

982,70 100,00 -7,21 200,00

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 1.275,50

El volum de residus aparent és de : -0,80
El pes dels residus és de : 2.925,70

El pressupost de la gestió de residus és de : 899,00



-

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls unitats

unitats
Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

CONTENI DOR 9 M 3

CONTENI DOR 5 M    AMB TAPES3

CONTE NIDOR 1000  L

CONTE NI DOR 20 0 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.



Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 2.925,70 tones tones
Total construcció 0,00 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 0,00 tones 11 euros

tones

euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Previsió final de l'Estudi
% de reducció per 

minimització
2925,70

0,00 0,00

euros/ tona 0,00

euros/ tona 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS 0

Total dipòsit *** 150,00

q p q p
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€



 
 

 

III.- FITXES TÈCNIQUES EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxes
tècniques

d'equipaments
esportius

Superfície total

Mòdul CAM-1  4.710 m2

Espai esportiu  4.560 m2

Edifici de vestidors i serveis      150 m2

Aforament del mòdul
Espai esportiu 30 persones
Vestidors 40 persones
Espectadors 300 persones

Consell Català
de l’Esport

Camp poliesportiu 4.560 m2

Control d’accessos 6 m2

Instal·lacions tècniques 10 m2

Magatzem material camp 30 m2

Programa bàsic de mòdul

Juliol 2005
Camp bàsic poliesportiu CAM-1

Generalitat
de Catalunya

1/4

Magatzem neteja 3 m2

Vestidor  tècnic-àrbitre, farmaciola     10 m2

2 vestidors de grups i serveis        70 m2

2 serveis per al públic 20 m2

Superfície útil mínima dels espais esportius i complementaris



Fitxes
tècniques

d'equipaments
esportius

Generalitat
de Catalunya

Consell Català
de l’Esport

Espai esportiu

Juliol 2005
Camp bàsic poliesportiu CAM-1

Material esportiu mínim
Porteries futbol 2 ut.
Porteries futbol set 2 ut.
Banquetes dels suplents 2 ut.

Ancoratges mínims
Porteries futbol 4 ut.
Porteries futbol set 4 ut.

Espais esportius
Camp poliesportiu de sauló o gespa artificial
de 95 x 48 m

Marcatges mínims
Futbol 90 x 45 m, color blanc 1 camp
Futbol set 60 x 30 m, color taronja 1 camp

2/4



Fitxes
tècniques
d'equipaments
esportius

REQUERIMENTS TÈCNICS
Camp bàsic poliesportiu

CAM-1

Criteris de seguretat

Previ a la redacció del projecte cal disposar d’un estudi geotècnic adequat
a les característiques del solar.
Justificar el compliment de la legislació vigent de l’edificació (accions en
l’edificació, acer, formigó, aïllament tèrmic i acústic, protecció contra
incendis,...), del Reglament electrotècnic de baixa tensió i dels reglaments
d’instal·lacions tècniques en els edificis (gas, aigua calenta sanitària,
calefacció...).
Justificar el compliment del Reglament d’espectacles vigent, amb l’obtenció
de la llicència d’activitats classificades on constin l’amplada de les vies
públiques d’accés, les sortides i les vies d’evacuació.
Considerar les mesures de prevenció de la legionel·losi establertes per la
legislació vigent en el disseny de la instal·lació d’aigua calenta sanitària i el
reg per aspersió.
Senyalitzar els espais i els recorreguts, indicant les vies d’evacuació i les
restriccions de pas.

o Situar els vestidors al nivell de l’espai esportiu.
o Protegir tots els desnivells superiors a 60 cm amb baranes d’una alçada no

inferior a 1 m que no deixin escletxes de més de 12 cm ni es puguin escalar.
o El paviment del camp de terres estabilitzades, sauló o albero, ha de tenir una

corba granulomètrica 0-10 harmoniosa, un índex de plasticitat baix (4 a 8)
i una bona permeabilitat desprès de compactar-la. L’àrid ha de ser
preferentment granític o silícic, de forma arrodonida d’un diàmetre no
superior a 3 mm i el contingut de fins inferior al 10%. Ha de complir les
prescripcions establertes a l’informe UNE 41958 IN, amb una absorció
d’impactes no menor del 35%. És

o El paviment del camp de gespa artificial ha de complir les prescripcions
establertes a l’informe UNE 41958 IN amb una absorció d’impactes no menor
del 35%. Es aconsellat exigir l’acreditació de l’homologació per part de
l’Associació Internacional de Federacions de Futbol (FIFA)
Els paviments dels espais complementaris amb presència d’aigua s’han de
construir amb pendents no menors de l’1% ni superiors al 2% cap a les
canaletes i buneres de desguàs i no han de lliscar amb peu nu i moll.

o La propietat de lliscament dels paviments s’ha d’acreditar amb el certificat
d’un laboratori d’assaig, d’acord amb les normes UNE-EN que siguin d’aplicació.
En tot cas seran paviments de classe 3 d’acord amb el que estableix el Código
Técnico de la Edificación – SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas, assolint
un valor de Rd major que 45, mesurada segons la norma UNE-ENVI12633.
D’altres sistemes de mesura, com els establerts en la normativa de seguretat
laboral o la norma DIN 51097, també ofereixen referències vàlides per a la
tria de paviments segurs. En aquest darrer cas, la seva classificació ha
d’assolir el grau A.
No s’han d’instal·lar plats de dutxa, que cal substituir per un paviment no
lliscant en pendent del 2% amb una canaleta de recollida arran de terra al
costat de la paret, sota el ruixador, sense graons ni regruixos. Es recomana
que el paviment acrediti que assoleix el grau B segons la norma DIN 51097.
Tancar el perímetre de l’espai esportiu amb una barana d’un metre d’alçada
als laterals i una tanca de no menys de 6 m darrera de les porteries tota
l’amplada de l’àrea, sense arestes ni elements abrasius, esmolats o punxeguts.

o Deixar lliure un marge de protecció perimetral del camp d’1,5 m d’amplada
com a mínim.

o Situar els bàculs de l’enllumenat fora de l’espai esportiu i del perímetre de
protecció.
Els bàculs de suport dels projectors d’enllumenat i la tanca darrera els gols
no han de permetre que els usuaris de la instal·lació s’hi puguin enfilar
El material esportiu i els seus ancoratges compliran les prescripcions
establertes a les normes UNE EN que siguin d’aplicació, fet que ha de ser
acreditat amb el certificat d’un laboratori d’assaig aportat pel subministrador.
Tots els vidres han de ser resistents als cops i no produir fragments tallants
en trencar-se. Els tancaments transparents es senyalitzaran amb claredat.
Arrodonir les arestes dels revestiments verticals amb un radi no menor d’1
cm.
Els llums, els tancaments i d’altres elements al voltant de l’espai esportiu han
de ser resistents als impactes de les pilotes.
Les portes han de ser reforçades, resistents als cops i a la humitat, amb els
panys mestrejats i la ferramenta resistent i inoxidable. Es recomana que les
frontisses no permetin desmuntar les fulles sense utilitzar eines.

o Les portes han de disposar de tiradors i manetes de fàcil accionament, de
sistemes de retenció si han de romandre obertes i de molles de tancament
amortit automàtic que evitin el tancar-se de cop o atrapar els dits dels
usuaris.

o A les portes dels espais utilitzats per nens de menys de 6 anys s’ha de
protegir la trobada entre el marc i la fulla en el costat de les frontisses fins
a una alçada d’un metre, de manera que no s’hi puguin introduir els dits.

o Les portes de doble sentit d’obertura han de disposar d’un element transparent
a l’alçada de la vista que permeti percebre si hi ha algú a l’altre costat abans
d’empènyer-la per obrir-la.

o Limitar la temperatura de consum de l’aigua calenta a 38º amb vàlvules
barrejadores termostàtiques automàtiques.

o Dotar la instal·lació amb un equip de megafonia per donar avisos i de
telecomunicació.

Criteris funcionals

Els requeriments d’aquest mòdul i el seus aforaments s’han previst en
funció de les activitats definides al PIEC. Per a supòsits diferents, el
projecte ha d’adaptar-se a les noves necessitats definides al projecte
de gestió de la instal·lació.
Justificar el compliment de la normativa de promoció de l’accessibilitat
i supressió de barreres arquitectòniques.
Dimensionar i equipar la infermeria com a vestidor individual de gran
adaptació, amb vàter, dutxa, rentamans i llitera.
Dimensionar els accessos proporcionats al nombre d’usuaris previstos
i al mitjà de transport que utilitzin. És preceptiu resoldre l’aparcament
de vehicles quan es preveu l’accés rodat a l’equipament de motocicletes,
automòbils i/o autocars.
Disposar d’un accés pels usuaris clarament assenyalat. Indicar en lloc
visible i de manera clara i permanent el nom de la instal·lació, del titular
i del gestor de la instal·lació.

o Controlar els accessos a la instal·lació i als vestidors, amb visió del
camp i centralització del comandament de les instal·lacions tècniques.

o Separar les circulacions d’esportistes i d’espectadors.
o Accedir a l’espai esportiu a través dels vestidors.

Restringir els accessos a la sala d’instal·lacions tècniques, tant des
de l’interior per manteniment, com des de l’exterior pels abastaments
i a l’espai esportiu des del carrer per abastament i per actes no
esportius.

o Orientar l’eix longitudinal de l’espai esportiu en la direcció nord – sud,
amb una tolerància de mes o menys 22,5º.
Enllumenar l’espai esportiu amb un nivell i una uniformitat adequades
a l’ús al qual es destini. Es recomana instal·lar projectors equipats amb
làmpades de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics, que assoleixin
com a mínim un nivell d’il·luminació horitzontal mitjà de 100 lux amb una
uniformitat mitjana no menor del 0,5.

o L’alçada de muntatge dels projectors no ha de ser inferior a la quarta
part de la distància entre dos projectors enfrontats. Es recomana
utilitzar 4 bàculs de 23 m.

o El nivell mitjà de l’enllumenat dels vestidors, serveis i dutxes no ha de
ser inferior a 150 lux. Al vestíbul i els passadissos 100 lux, amb una
uniformitat del 0,5.
Situar el magatzem de material esportiu proper al perímetre del camp,
al mateix nivell i amb la comunicació pavimentada. Es recomana que
al seu interior es pugui inscriure un cercle de 4 m de diàmetre i reservar
un espai pels estris de manteniment. El pas lliure de les portes del
magatzem ha de permetre guardar el material amb facilitat. Es recomana
deixar un pas lliure no menor de 2,50 x 2,20 m.
Instal·lar una xarxa de drenatge del camp, dimensionada d’acord amb
la permeabilitat del terreny natural i el règim de pluges de la zona.

o Instal·lar una xarxa pel reg per aspersió de l’espai esportiu amb
comandament automàtic i una superposició no menor d’un terç del radi
d’abast, evitant situar ruixadors dins del terreny de joc.

o L’estructura de l’edifici de vestidors i serveis ha de deixar la planta lliure
de manera que no condicioni la distribució dels espais i faciliti la seva
modificació i ampliació.

o L’altura del sostre dels vestidors i passadissos no ha de ser inferior
a 2,8 m, quedant lliure no menys de 2,5 m.
Als vestidors hi haurà mig metre útil de banc per cada persona del seu
aforament.
La distància lliure mínima entre dos bancs enfrontats dels vestidors no
serà menor d’1,2 m. Es recomanen 1,8 m.
La distància lliure mínima entre un banc dels vestidors i els armaris
davant seu no serà menor d’1 m. Es recomanen 1,5 m.
Com a mínim hi haurà una dutxa per cada 5 persones i un vàter i un
rentamans per cada 25 persones de l’aforament dels vestidors. Als
serveis d’homes es poden substituir dos urinaris per cada vàter, si
resta almenys un vàter.

o A cada vestidor de grup hi ha d’haver un vàter, un rentamans, 6 dutxes,
10 metres de banc, 40 penjadors i 2 armaris grans.
L’espai útil de cada dutxa no serà menor de 0,8 x 0,8 m, amb un pas
lliure per accedir-hi de 0,8 m d’amplada com a mínim.

o L’amplada dels passadissos no ha de ser inferior a 1,50 m. Si són via
d’evacuació 1,80 m.

o El pas lliure de les portes no ha de ser menor de 0,80 x 2,10 m.
o Especificar i pressupostar en el projecte el material esportiu, els

ancoratges i els marcatges dels diferents esports.

 Normativa tècnica d’obligat compliment o Criteris de construcció 3/4



 Normativa tècnica d’obligat compliment o Criteris de construcció

Criteris d’habitabilitat

Higiene
Els espais complementaris humits, com els vestidors, els serveis i les
dutxes, compliran els requisits mínims d’habitabilitat establerts per als
edificis d’habitatges.
Els paviments dels espais complementaris han de ser impermeables,
imputrescibles i no susceptibles de constituir-se en substrat per al
creixement microbià.
El segellat de les juntes dels paviments i dels revestiments dels vestidors,
de les dutxes i dels serveis amb materials impermeables i antibacterians.
Els paraments verticals dels vestidors, les dutxes i els serveis, es
revestiran a 2 m d’alçària amb materials impermeables, resistents, de
manteniment i reparació fàcils. És recomanat revestir-los a tota l’alçària.
No s’ha d’utilitzar el guix, les escaioles o les pintures no rentables als
revestiments de les parets i sostres dels espais humits.

o Si hi ha fals sostre als vestidors o els serveis, ha de ser inalterable a la
humitat i resistent als cops.

o Arrodonir les trobades dels paviments amb els paraments verticals amb
un radi no inferior a 2,5 cm.
Els revestiments dels paraments verticals dels vestíbuls, els passos i les
escales han de ser resistents, de manteniment i reparació fàcils o bé es
disposarà un arrambador protector de no menys d’1,2 m d’altura.
Instal·lar preses d’aigua per a mànega a les zones de vestidors, dutxes,
serveis, locals d’instal·lacions tècniques i espais amb terres en pendent
i desguassos.

o Instal·lar fluxòmetres per ruixar els vàters i els urinaris.
o Muntar els rentamans volats, recolzats a les parets i sense peus
o Renovar l’aire dels vestidors instal·lant una extracció forçada a les

dutxes i als serveis de 12 volums/hora.

Manteniment
Disposar a l’abast les escomeses necessàries per garantir els
subministraments que es requereixin.
Als espais complementaris els paviments han de ser d’alta resistència
al desgast, impermeables, imputrescibles i de fàcil neteja.
Protegir la fusteria interior de la humitat aixecant 10 cm del terra els marcs
i les portes en els vestidors, les dutxes i els serveis.
El mobiliari i els accessoris han de ser aptes per a un ús públic, de disseny
ergonòmic, estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats,
reforçats i resistents a l’ús vandàlic i a la humitat.
Els elements metàl·lics situats en l’exterior o en espais humits han de ser
inoxidables o trobar-se adequadament protegits i ser registrables. En els
locals amb presència d’aigua, les dutxes, els vestidors i els serveis s’han
de connectar a terra amb una xarxa equipotencial.
Els acabats de coberta i dels tancaments de l’edifici de vestidors i serveis
han de ser resistents als impactes, impermeables, inalterables a la
intempèrie i a la llum solar, durables i de fàcil manteniment.
Recollir les aigües superficials d’escorrentia per fora del camp, amb
canaletes de desguàs perimetrals.
Recollir preferentment les aigües de la coberta de l’edifici de vestidors
i serveis al perímetre exterior de l’edifici, preveient sobreeixides i
morrions per evitar les humitats i els embussaments per l’aigua de pluja.

o Possibilitar el registre dels projectors de l’enllumenat i de la coberta i els
tancaments de l’edifici de vestidors i serveis disposant els elements
necessaris per realitzar el manteniment i la neteja de manera segura i
còmoda.

o Resoldre l’accés del material esportiu i de la maquinària des de l’exterior
a l’espai esportiu, al magatzem i a la sala d’instal·lacions tècniques.

o Les instal·lacions han de ser accessibles per al manteniment, permetre
modificacions o ampliacions, i encastades en els trams a l’abast de
l’usuari.

o Protegir de les accions vandàliques les finestres i els sòcols de les
façanes a l’abast des de l’exterior.

o Centralitzar els comandaments d’encesa a la zona de control i restringir
el seu ús al personal autoritzat.

o Aïllar tèrmicament tota la instal·lació d’aigua freda i calenta.
o Protegir la instal·lació d’aigua calenta sanitària enfront de la corrosió i les

incrustacions: acumuladors, bescanviadors, vàlvules, conductes, etc.
o Sectoritzar els diferents recintes d’aigües disposant vàlvules de tall i

antiretorn.
o Disposar en l’accés al camp des dels vestidors un espai per a netejar el

calçat esportiu dels usuaris, amb aixetes d’aigua i raspalls.

Fitxes
tècniques
d'equipaments
esportius

REQUERIMENTS TÈCNICS
Camp bàsic poliesportiu

CAM-1

Confort
Justificar el compliment del Codi tècnic de l’edificació respecte a les
condicions tèrmiques i acústiques de l’edifici de vestidors i serveis,
garantint els nivells adequats.

o Les lluernes i la fusteria exterior han de ser estanques i sense ponts
tèrmics on es puguin produir condensacions.

o La temperatura dels espais complementaris de vestidors dutxes i serveis
no ha de ser inferior a 20ºC.

o La humitat relativa no ha de ser inferior al 40% ni superar el 70%.
o La velocitat d’impulsió de l’aire no ha de ser inferior a 0,25 m/s per sota

de 2 m d’altura des del paviment.
o Consum de les dutxes de 20 litres d’aigua calenta barrejada a 38ºC per

usuari amb un cabal de 0,2 l/s.
o Almenys una dutxa de cada grup i les dutxes individuals han de ruixar

aigua freda, a més de l’aigua calenta barrejada a 38ºC.
o Instal·lar fonts d’aigua potable per tal que els usuaris en puguin beure

durant la pràctica esportiva.

Respecte al medi ambient
Diferenciar la xarxa d’aigües brutes i la d’aigües pluvials. Aquesta es
recomana recollir-la de les canals i els drenatges i emmagatzemar-la per
a la seva reutilització.
Adoptar mesures correctores per reparar l’impacte generat en l’entorn i
el paisatge. Executar els talussos i/o desmunts de manera que se’n
garanteixi l’estabilitat i es resolgui l’escorriment de les aigües recollides
per les noves vessants.
Separar amb tancaments interiors els espais amb diferents temperatures.

o Il·luminar i ventilar de manera natural els espais complementaris de
vestidors, dutxes i serveis, preferiblement de manera zenital.

o Disposar sistemes passius d’aïllament tèrmic i de protecció solar per
l’estalvi del consum energètic i per tant reduir les emissions de biòxid de
carboni.

o Instal·lar comptadors interns d’electricitat, de calories i d’aigües per
mesurar els principals conceptes consumidors i facilitar l’explotació de
l’edifici des del punt de vista d’ús racional de l’energia i l’aigua.

o Instal·lar sistemes d’alta eficiència energètica com calderes d’alt rendiment,
fluorescència trifòsfor i les làmpades fluorescents amb balast electrònic.

o Totes les aixetes d’ús públic han de ser de tancament automàtic.
o Instal·lar dispositius d’encesa i tancament automàtics dels llums i de les

aixetes per detecció de presència.
o L’enllumenat de l’espai esportiu ha de concentrar-se dins dels seus límits

i no pot dirigir la seva llum per damunt del pla horitzontal situat a l’alçada
de muntatge de les làmpades.

o Preveure la instal·lació de captadors solars tèrmics per produir no menys
del 60% de les necessitats d’aigua calenta sanitària i de calefacció.

o Reservar una zona propera a l’accés per a l’aparcament de bicicletes.
o Disposar contenidors per a la recollida selectiva dels residus.
o Utilitzar preferentment materials respectuosos amb el medi ambient,

reciclats i reciclables, que certifiquin la seves propietats amb un segell
de qualitat acreditat.

o Exigir l’acreditació de la procedència de les fustes utilitzades en la
construcció amb l’obtenció per part del subministrador d’un segell
internacionalment reconegut que certifiqui que ha estat extreta d’un bosc
sotmès a explotació sostenible amb compromís de replantar.
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1. MEMÒRIA 
 
1.1 INTRODUCCIÓ 

Seran a càrrec del contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres i feines de 

topografia, fins a un 1% del pressupost d’execució material del Projecte. 

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció d'Obra (DF) tres 

empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que consideri més convenient i que quedarà 

a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres. 

 

1 . 2     PROCÉS 

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un diagrama Gant, el 

pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de les activitats de l’obra, i esperar 

conformitat. 

Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del Pla de Control 

com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra. 

Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més: 

 Els resultats dels assaigs realitzats. 

 Els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest 
període. 

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurá d’informar a la DF de les seves 

característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol 

moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient. 

 

1.3 CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 

 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat 

de qualitat i garantia. 

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit del 

fabricant. 

 

1.4 ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 

 

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions 

Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a seguir en obra 

per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós 

documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat PCTP. 

El programa de control es divideix entre les diferents capítols d'obra . Cada capítol d'obra es divideix en 

diverses fases de control: 

 Fase prèvia, abans d'executar la partida  

 Fase d'execució, durant l'execució de l'obra. 

 Fase de Comprovació, un cop executada la obra. 
 
Per cada fase de control s'estableixen diferents treballs a realitzar i també diferents inspeccions. 
 
Cada inspecció suposa diversos assajos a realitzar segons un determinat ratio de mostreig. 



 
1.5 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat, 

s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 

 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte 

(AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de 

realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec. 

 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor per 

a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada 

proveïdor, tal i com es preveu en el Plec, a càrrec del contractista. 

 En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la 

producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla. 

 S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de 

qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun 

ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els 

ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la 

planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 

 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, atenent 

a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del 

contractista, excepte justificació i acceptació per part de la DF, de les causes que hagin pogut provocar un ritme 

d’execució més lent del previst. 

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap cas i 

constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real. 

 

  1.6 CRITERIS DE CONTROL I ACCEPTACIÓ 

 

Els criteris de control establerts són els definits en el Plec de Prescripcions Tècniques del mateix projecte i en les 

diferents normatives aplicables en especial referència al PG-3. 



 

2. PLEC DE CONTROL 

2.1 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

 
Fase de 
control 

 
Treball  
inicials 

Inspecció Assajos a realitzar 
Unitat de 

Mostreig 

Previ 
Control de 

Replanteig 

Disponibilitat dels 
terrenys. 

Enllaç amb la vialitat 

existent. 

Comprovació en planta de 

les dimensions dels espais 

públics i parcel·lats. 

Comprovació de les 

rasants d’espais 
parcel·lats. 

Possible existència de 

serveis afectats. Signatura 

Ordre TIC ( Xarxa elèctrica i 
Gas) 

Comprovació dels punts de 

desguàs del clavegueram i 

dels punts d’escomesa dels 
diferents serveis. 

Compatibilitat amb els 
Sistemes Generals. 

Elements existents a 
demolir o conservar. 

  

Confirmació Signatura “ACTA 
DE REPLANTEIG” 

(Ordre d’iniciar 
les obres) 

   

 

 



 

2.2 MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ ESPLANADA 

Fase de 

Control 

Treballs 
inicials 

Inspecció Assajos a realitzar 
Unitat de 

Mostreig 

Previ 

Definició cotes 
Esbrossada 

Definició equips 

de moviment 
de terres. 

Definició cotes 

d’excavació, 
segons qualitats 

dels sòls. 
Definició préstecs 

i abocadors. 

Comprovació perfils 
transversals del terreny. 

• Qualitat dels sòls 
• Contingut grava i 

arena. 

• Contingut pedra. 

• Contingut matèria 
orgànica. 

• Esquerdes terreny 
natural. 

• Argiles plàstiques 
perilloses. 

• Materials plàstics 
perillosos. 

Qualitat dels sòls existents 

. 1 Granulomètric. 

• 1 Límits Atterberg 
• 1 Próctor Modificat. 
• 1 Índex CBR. 
• 1 Contingut Matèria 

Orgànica. 

• 1 Contingut d’humitat 
Hidroscòpia “In Situ”. 

1ut / 2000 m2 
d’esplanada en 

desmunt o terraplè 
de cota roja 

inferior 0,50 m. 

Execució 

 

Extensió i compactació 
tongades: 
• Gruix gruix 

• Refí 
• Localització flonjalls 

 
   Condicions de drenatge: 

 Pendents de l’esplanada. 
•    Drenatge natural- 

cunetes. 

Qualitat de sòls emprats per a 

formar terraplens. 

• 1 Próctor Modificat . 
• 1 Granulomètric. 
• 1 Límits Atterberg. 
• 1 Índex CBR. 
• 1 Contingut Matèria 
Orgánica. 
 

Compactació Sòls 

• 5 Densitats “ In Situ ” 
• 5 Humitats “In-Situ” 
• 5 Plaques Dinámiques 

Compactació Pedraplè o 
replens Localitzats 

. 3 Plaques de Càrrega 

1500 m3 TERRAPLÉ O 
CANVI MATERIAL. 

2000 m3 TERRAPLÉ O 
CANVI MATERIAL. 

5000 m3 TERRAPLÉ O 
CANVI MATERIAL. 

2000 m2 TONGADA O 
FRACCIÓ DIÀRIA. 

1000 m2 EXPLANADA 

Confirmació 
Fase Prèvia Capa 

Subbase 

   

 

 



 

2.3 CONSTRUCCIÓ CLAVEGUERAM I DELS ENCREUAMENTS DE CALÇADA 

Fase de 

Control 

 
 Treballs 
inicials 

Inspecció 
Assajos a realitzar Unitat de 

Mostreig 

Previ 

Replanteig en 

Planta i alçat dels 
conductes 

Replanteig de 

la correcta 
distribució 
creuaments de 
vial, arquetes, 
embornals 

Maquinària 

Procedència dels Materials Acceptació Procedència 
Materials 

• Fitxa Tècnica Tubs 

• Fitxa Tècnica Embornals 

• Fitxa Tècnica Injerts 

• Fitxa Tècnica Escales 

Pous 

• Fitxa Técnica tapes 

Pous 

. Altes Fitxes 

 

Execució 

 Comprovació geomètrica 
condicions seguretat rases 
Anivellament Fons Rasa 

Col·locació llits de sorra o 
formigó 

Terraplenat sorra o 
protecció formigó 

Comprovacions de cotes 
canonades respecte 
rasants, vials i altres. 

Execució de Pous de 
registre, Embornals, 
Escomeses... 

Compactació de rases 
Creuaments de Vial 

Estanquitat 

Inspecció TV. 

Comprovació Dimensional 

• 5 Mesures Amplària, 

Fondària i pendent. 

Material Granular 

• 1 Granulométric. 

Formigó protecció 

• Certificat de la Planta 

Qualitat sòls per a replè rases 

• 1 Próctor Modificat. 

1 Granulométric. 

• 1 Límits Atterberg. 

• 1 Índex CBR. 

• 1 Contingut Matéria 

Orgánica. 

Formigó 

• Certificat de la Planta 

Compactació Sòls 

• 4 Densitats “In Situ” 

• 4 Humitats “In-Situ” 

• 4 Plaques Dinàmiques 

Prova Estanquitat 

• 1 Prova entre dos pous 

Inspecció TV a tota la xarxa. 

200 ml de Rasa 

1000 ml de Rasa 

1000 ml de Rasa 

200 ml de Rasa per 

cada tongada. 

10 % de la longitud 

Tota la Xarxa 

Confirmació 
Fase Prèvia Capa 

Subbase 

   

 

 



 

2.4 VORADES ENCINTATS I RIGOLES 

Fase de 
control Treballs inicials Inspecció 

Assajos a realitzar 
Unitat de 

Mostreig 

  
Replanteig 
Acceptació 

Procedència elements 

prefabricats ( vorades, 
rigoles , escossells) 

Geometria i acabats Acceptació Procedència 

Materials 

• Fitxa/ Certificat 

Vorada 

• Fitxa / Certificat 

Rigola 

• Fitxa / Certificat 

Escossells 

• Fitxa / Certificat .... 

 

Previ   Comprovació  

Procedència 

Materials en cas de 
falta assajos 

 

   • 3 Resistències a 

compressió 

d’un testimoni 

de 10 cm - 
Vorades 

• 1 Desgast per 

Fregament - Rigoles 

 

Execució 

 

Control Topogràfic 

d’Execució 
Rebuig elements vorada 

Control Visual, Alineació i 
Anivellació. 

Execució Formigó de 

Base i protecció (HM-25) 

Execució de Juntes 

 
 

 
 

 
 
Formigó Base 

• Certificat de 

Planta 

500 ml de 
vorada 

Confirmació 

Fase Prèvia 
Pavimentació 

   

 

 



 

2.5 SERVEIS URBANS ( REG ) 

Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció 
Assajos a realitzar Unitat de 

Mostreig 

Previ 

Obtenció de TOTS els 

assessoraments dels 
diferents serveis urbans: 

Aigua , Elèctric , 
Enllumenat, Telefònica 

Comprovació en 

planta i alçat de la 

situació de cada servei 
a la zona de voravia. 

Coordinació i ordre. 

Implantació diferent 
serveis. 

Connexions exteriors 

dels diferents serveis. 

Replanteig elements 

urbans , procedència 
dels materials 

Realització de Projecte 

Ajustat Xarxa Elèctrica i 

obtenció de permisos 

Realització de Projecte 
de Legalització 

Enllumenat Públic. 

Llistat de tots els 

materials a col·locar en 

els diferents serveis. 

Acceptació Procedència 
Materials 

• Fitxa/ Certificat Elements 
Xarxa Aigua. 

• Fitxa / Certificat Cables MT i 

BT 

• Fitxa / Certificat Sòcols 

• Fitxa / Certificats Pals i Torres 

• Fitxa / Certificat Tubs 
Corrugats 

• Fitxa / Certificat Tapes Fosa 

• Fitxa / Certificat Punts llum 

• Fitxa / Certificat Columnes 

• Fitxa / Certificat Cables EP i 
Terra. 

• Fitxa / Certificat Arquetes TC 

• Fitxa / Certificat Tub TC 

• Fitxa / Certificat Elements 
Xarxa Reg. 

 

Execució 

Control d’Execució Comprovació 

geomètrica. Rases 

Disposició en planta i 

alçat. 

Execució de canonades, 
línies, .... 

Col·locació del formigó, 

tubs i separadors xarxa. 

Execució de tronetes i 
elements singulars. 

Execució, replenat i 
compactació de rases. 

Control Geomètric 

Formigó Base 

Certificat de Planta 

Inspecció visual. 

Compactació Sòls 

• 4 Densitats “In Situ” 

• 4 Humitats “In-Situ” 

• 4 Plaques Dinàmiques 

 

Compactació Sòls 

C/ 300 ml de 
canalització 

Totes 

C/ 200 ml de 

 

    Terraplé sub base   
voreres 

 • 4 Densitats “In  Situ” C/ 200 ml de 
vorera 

  
 

 • 4 Humitats “In-Situ”  

    • 4 Plaques Dinàmiques  



 
 

Confirmació 

Xarxa Aigua / Reg 

Xarxa GAS 

Acceptació Xarxa Aigua 

Acceptació Xarxa 

Certificat Instal·lador 

Certificat Concessionària 
 Servei 

Prova de Pressió 

Prova d’estanquitat  

Prova de Pressió 

Prova d’estanquitat  

Per trams cada 500 
metres 

Tota la xarxa s/ cia 

instal·ladora. 

 

 



 

2.6 BASE DE TOT-U 

Fase de 

control Treballs inicials Inspecció Assajos a realitzar 
Unitat de 

Mostreig 

Previ 

Acceptació de la 
subbase granular. 

 

Acceptació de la 
procedència de 
materials de base 
granular. 

Refí de la capa subbase. 

Procedència (pedrera 
o instal·lació de 
matxuqueig ) 

Compactació Sòls 

• 4 Densitats “In Situ” 

• 4 Humitats “In-Situ” 

• 4 Plaques Dinàmiques  
Acceptació Procedència Material 
s’aportarà certificat en cas de material 
Homologat. En cas de manca de 
certificat es faran 2 mostres aleatòries i 
per cada mostra aleatòria es farà 

• 1 Granulomètric 

• 1 Equivalent de Sorra 

• 1 Próctor Modificat 

• 1 Límits Atterberg 

• 1 Qualitat Angeles 

• 1 Índex CBR 

• 1 Índex de lajas 

• 1 Contingut partícules 
triturades. 

• Humitat natural 

• Contingut en sofre 

• Contingut de fins 

c/ 1000 m2 
d’esplanada refinada. 

 

 

Mínim  de 4 mostres i 1  
mostra addicional per 
cada 10.000 m3 que 
superi els 50.000m3 

Execució 

Extensió base 
granular 

Humectació i 
compactació capa 
base granular 

Control Topogràfic 
d’Execució 

Comprovació Qualitat 
Material extensió 

Compactació capa de 
base 

Regularitat Superficial i 
Acabat 

Mostres durant el terraplè. 

• 1 Granulomètric 

• 1 Equivalent de Sorra 

• 1 Límits Atterberg 

• 1 Proctor Modificat 

• 1 Index de Lajas 

• 1 Partícules triturades 

• 1 Humitat Natural 

• 1 Qualitat Angeles 

Compactació Sòls 
. 4 Densitats “In situ ” 

• 4 Humitats ”In-Situ” 

• 4 Plaques Dinàmiques 

• Placa de Càrrega .30 cm 
Comprovació acabat 

• 1 Índex de Regularitat Sup. 

• 3 Gruix de la capa 

c/ 1000 m3 o dos 
cops al dia. 

c/ 5000 m3 o 1 cop a 
la setmana 

C/ 20.000 m3 o un 

cop al mes. 

c/ 1000 m2 

d’esplanada. 

c/ 3500 m2 
d’esplanada. 

c/ 1000 m2 
d’esplanada. 

Confirmació 

Comprovació per 
cada lot 

Comprovació dels 

diferents assajos per 

cada lot 

Criteris Densitat (7/8 mostres) 
• Trànsit T00 a T2 PM >100% 

• Trànsit T3 a T4. PM >100% 
Capacitat de suport 

• Ev1/Ev2 <2.2 

• T00 a T1. Ev2 > 234 MPa 

• T2. Ev2 >195 MPa 

• T3. Ev2 >130 MPa 

• T4. Ev2 >104 MPa 
Rasant Espessor i amplada 

• T00 a T2. Dif. Cotes < 15 mm 

• T3 a T4. Dif. Cotes < 20 mm 
Índex de Regularitat Internació. 

 

 
 



 

2.7 PAVIMENT FORMIGÓ VORERES I APARCAMENTS 

Fase de 
control Treballs inicials Inspecció 

Assajos a realitzar Unitat de 

Mostreig 

Previ 

Acceptació de la base 
granular. 

Acceptació de la 

procedència de 
materials de base 
granular. 

Refí de la capa base 

No necessari si 
pavimentació es realitza 
just després capa base. 

Procedència 
Formigó Planta 
producció formigó. 

Compactació Sòls 

• 4 Densitats “In Situ” 

• 4 Humitats “In-Situ” 

• 4 Plaques Dinàmiques 

Acceptació Procedència 
Material s’aportarà certificat en 
cas de material Homologat. 
Marcatge CE 

• Àrids 

• Ciment 

• Pols Mineral 

• Conjunt Mescla 

c/ 1000 m2 

d’esplanada 
refinada. 

   En cas de manca de certificat 
s’aportaran assajos dels 
diferents materials segons PG-3 
i fets en el període de temps 
d’extensió.  Inclosos en el preu 
formigó 

Segons PG-3 

Execució 

Extensió base granular 

Humectació i 
compactació capa 
base granular 

Control Topogràfic 
d’Execució 

Comprovació 
Condicions Execució 

Extensió 

Registre de Mesures amb 
Termohigrògraf de 
temperatura ambiental i 
humitat a primera estesa, 
migdia, última estesa. ( Temp > 
259 mes control i Temp > 309 

parar formigonat) 

( Temp < 59 mes control i 
Temp < 09 parar formigonat). 
Incloses les 48 hores següents. 

Inspecció visual de cada cuba i 
presa de temperatura. 

Assajos de control 

Diari 

Diari 

Diari 

Diari 

Confirmació 

Comprovació per cada 

lot 
Comprovació dels 
diferents assajos per 

cada lot 

Regularitat 

• Gruix no inferior al 10 % 

• Densitat Testimoni > 98 % 

Capa de Rodadura 

• Mesura Macrotextura 
Superficial 

• Resistència al lliscament 

1 /c 3500 m2 

1 /c 3500 m2 

 

 



 

 

ANNEX V 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Introducció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació 
útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 
podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
1.2 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
 
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 



 

 

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
 
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,  en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
 
La recollida dels materials perillosos utilitzats 
 
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
 
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 
 
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
 
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos 

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

 Combatre els riscos a l'origen 

 Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

 per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic  
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 



 

 

1.3  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...). 
 
 
MEMÒRIA 
 
Dades Generals 

 
DENOMINACIÓ 

 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Laboral per a l’execució de les obres d'instal·lació de gespa 
artificial al camp de futbol municipal de la població de Vallfogona de Balaguer. 
 
PROMOTOR. 

 
El promotor de l’obra es: Ajuntament de Vallfogona de Balaguer. 
 
 
AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
L’autor d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és: JOSEP CASES I ROCA (ENGINYER D’EDIFICACIÓ  
MUNICIPAL), amb núm col·legiat 198 del CAATEE de Lleida. 
 
AUTOR DEL PROJECTE 

 
Autor del Projecte: 
JOSEP CASES I ROCA, (ENGINYER D’EDIFICACIÓ  MUNICIPAL) 
 
Descripció de l’obra 

 
EMPLAÇAMENT. 

 
L’obra es troba emplaçada a la zona esportiva de la població de Vallfogona de Balaguer. 
 
ÚS I TIPUS D’OBRA. 

 
Aquest document té per objecte definir i valorar les obres necessàries per tal de finalitzar les obres 
per la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol. 
 
 
 
 
PRESSUPOST GLOBAL D’EXECUCIÓ. 



 

 

 
El pressupost d'execució material per a les partides a executar, és de 149.382,93 €.  
 
TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
El termini d’execució material de les obres que comprèn aquest Pla de Seguretat i Salut en el treball, 
serà de 8 setmanes, a partir de la data de la firma de l’Acta de Replanteig.  
 
NÚMERO APROXIMAT DE TREBALLADORS. 

 
El número de treballadors simultanis s’estima que serà d’uns 8 operaris. 
 
PROBLEMÀTICA DEL SOLAR. 

 
Accés al solar 
 
El solar es troba a la part nord-est de la població, a tocant del camí de la Saira i dintre del sòl 
urbà amb ús equipaments esportius i zona de lleure. 
 
Instal·lacions aèries i subterrànies 
 
No si troba cap tipus d’instal·lació. 
 
Es consideraran els següents mitjans de seguretat per cobrir el risc de les persones alienes a l’obra, i 
que transiten per les immediacions de la mateixa. 
 
1a.- Muntatge d’una tanca per elements prefabricats separant la zona de l’obra, de la zona de trànsit 
exterior. 
 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

 
En funció del nombre d’operaris que pugin coincidir a l’obra, determinarem la superfície i els 
elements necessaris per aquestes instal·lacions. En el nostre cas la major presència de personal 
simultani s’aconsegueix amb 8 treballadors. 
 
Es dotarà a l’obra d’una caseta prefabricada destinada a vestidors.  
 
Independent del risc i de la freqüència d'accidents, es disposarà en els vestidors d'un maletí farmaciola 
portàtil, amb idèntic contingut. 
 
PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

 
Si s’escau es preveurà el tancat de la zona (destinada al treballadors i emmagatzematge de material, 
vestidors) mitjançant una tanca que superi els 2 metres d’alçada, incloses les portes d’accés de persones i 
vehicles. 
 
S’instal·laran les respectives senyals de preferència de pas de circulació dels vehicles. 
 
Senyalització: 

 
En l'obra s'utilitzaran les senyalitzacions homologades d'obligatorietat, informació i prohibició. 
 
Així doncs, en un lloc de fàcil visió (en un parament de l'oficina d'obra, per exemple), es disposarà un 
taulell de seguretat cobert amb plàstic transparent el qual haurà de complir els següents requisits: 
 
TAULELL DE SEGURETAT 

 



 

 

Taulell de PVC de color verd, amb lletres i vora blanca, preït amb 8 anelles metàl·liques per la seva 
fixació. Donada la seva flexibilitat s'endossarà a un suport adequat i, a més, els avisos protegits amb 
plàstic és fixaran al taulell amb cinta adhesiva. 
 
El taulell s'utilitzarà exclusivament per temes referits a la Seguretat i Salut dirigits al personal i 
subcontractat de l’obra. 
 
AVÍS 

 
Per tal d'atènyer una eficaç protecció en les matèries relacionades amb la Seguretat i Salut Laboral 
en el treball, es comunica a tot el personal al servei de l'empresa, l'obligació d'observar en el seu 
treball les mesures legals i reglamentàries vigents. El que es pretén, doncs, és acomplir fidelment 
els preceptes continguts en la Llei de prevenció de riscos laborals i legislació annexa de la 
construcció, com també les ordres i instruccions que a tal efecte, hagin fet poders, els seus 
superiors. De la mateixa manera tot treballador ha d'avisar, amb la mateixa diligència, al seu Cap 
d'accidents, riscs o anomalies que es poden observar en les instal·lacions, maquinària o eines. 
 
Es recorda, que, de conformitat amb la vigent legislació, si fos necessari l'Empresa podrà sancionar 
els treballadors que no compleixin les instruccions de Seguretat donades pels seus superiors o 
infringeixin les disposicions vigents contingudes en les normes d'aplicació general o específica. 
 
A  EMPRESES SUBCONTRACTADES I AL SEU PERSONAL 

 
Avís 
 
Es posa en coneixement de les empreses subcontractades, així com a la mà d'obra que empra en el lloc 
de treball, l'obligació que han de complir i fer COMPLIR TOTES LES NORMES VIGENTS, EN ORDRE A UNA 
EFICAÇ PREVENCIÓ DELS RISCS, derivats del treball. A tal efecte, s'haurà de proveir a tot el personal 
de les mesures de protecció individual i/o col·lectives que es requereixin, la Direcció de l'Empresa es 
reserva el dret que li permet sancionar o penalitzar en el cas que es produís l'incompliment de les 
normes de Seguretat i Higiene. 
 
L'Empresa col·locarà amb les empreses subcontractades en la vigilància i la prevenció del risc 
d'accidents. 
 
Descripció i execució de l'obra. 

 
DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS PARTIDES I UNITATS QUE COMPOSEN L’OBRA 

 
Les principals unitats i partides que composen l’obra son: 
 

 Treballs previs 

 Formació de explanada 

 Construcció clavegueram 

 Encintat de voreres 

 Paviments de calçada 
 
Per la resolució d’aquests treballs i operacions, s’emetran els procediments i instruccions corresponents.  
 
TREBALLS PREVIS. 
 
Es procedirà al replanteig general de les obres i en particular, es comprovarà el punt de desguàs de 
la xarxa de sanejament i punts de connexió de la xarxa d’abastament d’aigua.  
 
Es comprovarà la realitat i existència de serveis afectats i es procedirà a l’execuc ió de les seves 
proteccions. 



 

 

 
El primer pas a realitzar es el prepara els accessos als edificis existents i garantir unes circulacions 
adients, protegides i ven senyalitzades de les persones que no pertany a l'obra. 
 
Desprès s'ha de realitzar l'adaptació de les zones de circulació de vehicles i vianants, segons s'indiqui en el pla 
de seguretat de l'obra. 
 
Es realitzaran l'adaptació del terreny i realització dels tancats de l’obra i de la zona de vestuaris i 
d’emmagatzematge de material. Desprès es procedirà a muntar els vestuaris. En aquesta fase d'obra es 
procedirà a realitza l'adaptació i senyalització general de l’obra i de l’aparcament per vehicles del personal de 
l’obra. 
 
Els treballs que es descriuen a continuació es dona per assabentat que són per cada fase d'obra descrita en 
els plans estudi. 
 
MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’EXPLANADA. 

 
Efectuat el replanteig general de les obres, es procedirà a l’excavació de terres per la formació de 
l’esplanada, així com a la retirada dels materials resultants. L’esplanada tindrà un pendent transversal 
del 4%. 
 
Es comprovarà, els perfils longitudinals i transversal del terreny, així com la qualitat dels sòls. 
Desprès es procedirà a marcar rases instal·lació de clavegueram i encintat de voreres. 
 
A continuació es procedirà a l’excavació de rases per l’allotjament de la xarxa de clavegueram i dels  
encreuaments de vial, així com de les connexions a les edificacions. 
 
Efectuada la xarxa de clavegueram, es construirà la subbase granular de 25 cm de gruix i 
pendent transversal del 2%. La construcció de la base granular s’efectuarà desprès l’encintat 
de voreres i la implantació dels serveis per les voreres. Amb posterioritat s’efectuaran les rases per 
al pas de les conduccions d’aigua potable. 
 
En aquest estudi queden definits els tipus d'estrebades i en els tipus de terrenys en que han 
d'ésser aplicades, però no es preveu el cots de les mateixes ja que es considera que formen part 
dels medis auxiliars del propi treball. 
 
Les rases obertes tindran una barana de protecció en el seu perímetre. 
 
Abans de treballar en qualsevol tram de rasa han d'estar acabats i revisats els entibaments a tota l'alçada 
del tall. 
 
Al ésser rasés mes profundes de dos metres caldrà un tancament del tipus homologat tal com s'indiqui en els 
detalls i que s'anirà desplaçant tal com avança l'obra. 
 
També estar prohibit el pas i emmagatzemant de materials a menys de dos metres de la rasa per tal 
d'evitar despreniments de terres. 
 
El trasllat del producte de l'excavació es farà amb camions de rodes neumàtiques de diferent 
cubicatge. 
 
Desprès de pluges o gelades, en cas de que el obra es paralitzi, es revisaran les excavacions per 
detectar riscs d'esllavissaments o qualsevol perjudici als edificis existents o construcció ja  realitzada. 
 
 
 
El reblert i compactació de totes les rases farà per tongades no majors de 20 cm. amb terres 
procedents de la pròpia excavació, si aquestes compleixen el Plec General de Condicions.  



 

 

 
Les tongades es piconaran amb picó vibrant, amb les degudes precaucions per no danyar els conductes, 
fins aconseguir una densitat igual o superior al 95 % del P.M. 
 
CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS ENCREUAMENTS DE VIALS. 

 
Segons el projecte d’execució s’adopta el sistema d’evacuació comú, es a dir, sense separar les aigües 
pluvials de les residuals. 
 
Allotjament del tubs. 
 
La xarxa de clavegueram es resolt, mitjançant tubs de PVC de diàmetre indicats en els plànols, col.locats 
dintre rasa. Es farà el reblert i piconat de les rases amb material adequat procedent de la pròpia excavació. 
 
Instal·lats els tubs i efectuades les connexions dels embornals i de les parcel·les, es procedirà al 
rebliment i compactació de les rases. 
 
Pous de registre i embornals. 
 
Es construiran els pous de registre i embornals que es situaran a distància convenient, tal com s’indica en els 
plànols. Seran de formigó prefabricat o construït “in situ”, amb una resistència característica H-200.  
 
PAVIMENT DE VORERES. 

 
Efectuat l’encintat de voreres i la implantació de les xarxes de serveis, es procedirà a la pavimentació de voreres 
a base d’un paviment de formigó de formigó de 12 cm de gruix amb armadura de malla electrodoldada, sobre 
una subbase de tot-ú natural i compactat al 98 % del proctor modificat. 
 
Per facilitar l’evacuació de les aigües de pluja, se l’hi donarà una pendent del 2% cap a calçada.  
 
Sistemes o elements de seguretat inherents o incorporats al procés constructiu. Treballs amb 
riscos específics 

 
La realització dels treballs comporten operacions de moviments de terres i de rases pel pas de 
canalitzacions, amb els risc d’atrapament per caiguda de materials. Per impedir l'esfondrament dels 
materials en parets verticals, aquestes excavacions es realitzaran en talús amb pendents o 
s’efectuarà amb apuntalament de les parets verticals, fets que vindran determinats per la classe, 
qualitat del terreny i per circumstàncies de l’obra 
 
Per a la realització d’aquests treballs, es tindrà en compte l’establert en el projecte constructiu, 
l’experiència en el moment de l’execució i l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
En les operacions de implantació de serveis, existirà perill d’enderroc i esfondrament. Abans de la 
seva construcció s’haurà d’estudiar el sistema de muntatge i desmuntatge del mateix, seguint en tot 
cas les recomanacions del fabricant i de la documentació tècnica facilitada pel mateix, havent d'ésser 
supervisora i comprovada la seva adequació per la persona encarregada abans d’entrar en càrrega o 
funcionament. 
 
En la realització de les mateixes instal·lacions amb risc de caiguda de persones i materials, es 
disposaran de les seves corresponents baranes i accessos incorporats als sistema constructiu. Així 
mateix s’hauran de preveure els sistemes d’ancoratge per la ubicació dels sistemes de protecció 
generals a utilitzar. 
 
En els treballs de ram de paleta, s’haurà d’estudiar i preveure els oportuns suports i ancoratges per 
les escales i els sistemes de protecció de caigudes de persones i materials. 
 
PLA SANITARI DE PRIMERS AUXILIS, DE SERVEIS ASSISTENCIALS I D’EMERGÈNCIA 



 

 

 
 
PLA  D’IMPLANTACIÓ I UTILITZACIÓ DELS MITJANS I ELEMENTS DE SEGURETAT GENERALITATS: 
 
Abans de l’inici de cada treball els responsables de l’obra hauran d’haver efectuat l’aplec necessari 
dels materials de seguretat col·lectiva i individual a utilitzar a l’obra. 
 
S’assignaran les persones responsables de la col·locació i manteniment dels elements de protecció 
col·lectiva. 
 
S’establiran entre totes les empreses que intervindran a l’obra la coordinació i normes en el que es  
refereix a col·locació, anul·lació o substitució d’elements o material de seguretat. 
 
SEGURETAT INTEGRADA AL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
S’hauran d’estudiar i analitzar els riscs en activitats i llocs de treball, integrant els mitjans de 
seguretat  al procés constructiu i als elements i materials auxiliars utilitzats en cada cas. Aquest 
procés ve contingut, principalment per aquesta obra, en les següents fases o activitats de la 
mateixa: 
 
TREBALLS PREVIS 
 
Són d’aplicació en aquest apartat les normes i mesures de protecció en el procés constructiu referents a: 

 Senyalització. 

 Taulell de seguretat. 

 Avis. 
 
A empreses subcontractades i al seu personal. Equipaments sanitaris provisionals. 
 
Instal·lacions provisionals d’obra. Instal·lació provisional d’energia elèctrica. Instal·lació provisional 
contra incendis. 
 
Instal·lació provisional subministrament aigua potable dels equipaments sanitaris.  
 
Instal·lació provisional d’evacuació aigües negres dels equipaments sanitaris. 
 
Protecció i seguretat. 
 
Accés de personal i maquinaria. Prevenció de risc de danys a tercers. Prevencions en l’execució de 
l’obra. 
 
Aplicació de la seguretat en l’obra 

 Moviments de terres. 

 Sanejament. 

 Muntatge prefabricats. 

 Encofrats i desencofrats. 

 Manipulació de formigó. 

 Instal·lacions. 
 
Igualment són d’aplicació en aquest apartat les normes i mesures de protecció referents maquinaria, maquines 
eina i mitjans auxiliars següents: 
 
 
 
Maquinaria d'obra. 

Retroexcavadora. 



 

 

Martell (barrinador, picador) pneumàtic. Camió formigonera. 
Camió grua. 
Camió cisterna. 
Traginadora de trabuc “Dumper”. Compactadora. 
Petites compactadores. 

 
Màquines eina. 

Formigonera elèctrica. 
Vibrador. 
Compressor. 
Maquina per gravar rosca als tubs. Serra de paviments. 
Mitjans auxiliars. 
Escales 
Puntals 
 

FORMACIÓ EXPLANADA 
Són d’aplicació en aquest apartat les normes i mesures de protecció en el procés constructiu referents  
 
a: Aplicació de la seguretat en l’obra en general. 
 
Moviments de terres. 
 
Igualment són d’aplicació en aquest apartat les normes i mesures de protecció referents maquinaria, 
maquines eina i mitjans auxiliars següents: 
 
XARXA CLAVEGUERAM 
 
Són d’aplicació en aquest apartat les normes i mesures de protecció en el procés constructiu referents 
a: Aplicació de la seguretat en l’obra en general. 
 
Sanejament. 
 
Muntatge prefabricats. 
 
Encofrats i desencofrats. 
 
Igualment són d’aplicació en aquest apartat les normes i mesures de protecció referents maquinaria, 
maquines eina i mitjans auxiliars. 
 
PAVIMENTS VORERA I CALÇADA 
 
Són d’aplicació en aquest apartat les normes i mesures de protecció en el procés constructiu referents  
 
a: Aplicació de la seguretat en l’obra en general. 
 
Moviments de terres. 
 
Manipulació de formigó. 
 
Paviments. 
 
Igualment són d’aplicació en aquest apartat les normes i mesures de protecció referents maquinaria, 
maquines eina i mitjans auxiliars. 
 
 
SEGURETAT COL·LECTIVA 

 



 

 

Equips de protecció col·lectiva, defensa i resguards protectors en màquines i instal·lacions, sistemes 
de senyalització i balisament de riscs i perills en zones i llocs determinats i reposició d’aquests quan 
canvien les circumstàncies de les activitats u operacions, principalment l’establert en el Plec de 
Condicions, punt 2, d’aquest Pla: 

 Baranes 

 Tanques Autònomes de Limitació Senyals de Trànsit i Seguretat Extintors 

 Escales de mà 

 Topalls per a descàrrega de vehicles a diferent nivell  
 
SEGURETAT INDIVIDUAL 
 
Utilització dels Equips de Protecció Individual (E.P.I.) necessaris per a cada cas. Per a la seva 
aplicació es seguirà un procés general de seguretat sobre Peces de Roba de Protecció Personal – 
Utilització i, si es creu necessari, una guia específica de seguretat sobre Utilització del Cinturó de 
Seguretat. 
 
La selecció de les peces de roba queda establerta en el Plec de Condicions, punt 2, d’aquest Pla.  
 
Tots els participants en l’obra hauran de posseir i utilitzar les peces de roba de protecció necessàries 
per a poder romandre i treballar en les obres. 
 
Riscs exteriors i mesures de prevenció. 

 
D’acord amb l’establert en la Llei 31/1995 de 8 de novembre sobre Prevenció de Riscos Laborals, 
les empreses estan obligades a efectuar una anàlisi o valoració de riscos prèvia a l’inici dels 
treballs. Per a aquesta obra i desglossats per activitats de la mateixa, son: 
 
En la maquinària d'obra. 

 
 
RETROEXCAVADORA. 

 
Començarem amb ella la primera fase de l'excavació així com l'eliminació de la rampa i obertura de les 
rases de fonamentats i sanejament. Finalitzada tota la feina retrocedint per la rampa a mesura que 
aquesta es eliminada. El seu transport de l'obra es realitzarà mitjançant un camió. 
 
Riscos detectables més comuns 

 
Atropellament. 
Lliscada de la màquina (terrenys enfangats). 
Màquina en marxa fóra de control (abandonament de la cabina de comandament sense desconnectar la 
màquina i bloquejar els frens). 
Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l’admissible). Caiguda per pendents (treballs 
a la vora de talussos). 
Xoc amb d'altres vehicles. Contacte amb línies elèctriques. Incendi. 
Cremades (treballs de manteniment). Atrapada (treballs de manteniment). Projecció d'objectes. 
Caigudes de persones des de la màquina.  
Cops. 
Soroll. 
Vibracions. 
Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsossos. 
Els derivats de la realització de treballs sota condicions meteorològiques extremes. 

 
Normes o mesures preventives 
Es lliurarà als subcontractistes que hagin d'utilitzar aquest tipus de màquina les normes i exigències de 
seguretat que els afectin específicament segons el Pla de Seguretat. 



 

 

 
Es lliurarà per escrit als maquinistes de les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra, la 
següent normativa d'actuació preventiva. Del lliurament quedarà constància escrita a disposició de la 
Direcció Facultativa: 
 
Normes d'actuació preventiva per als maquinistes de la retroexcavadora. 
 
Per a pujar o baixar de la “retro", utilitzi els graons i agafadors disposats amb tal finalitat, evitarà 
lesions per caigudes. 
 
No accedeixi a la màquina pujant-se a través de les llantes, cobertes o parafangs, evitarà caigudes. 
 
Pugi i baixi de la màquina de forma frontal, agafant-se amb les dues mans; ho farà de forma segura. 
 
No salti mai directament al terra si no es per perill imminent per a la seva persona. 
 
No tracti de realitzar «ajustaments» amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, pot 
patir lesions. 
 
No permeti l'accés de la “retro”, a persones no autoritzades, poden provocar accidents, o lesionar- se. 
 
No treballi amb la “retro” en situació de semiavaria. Repari-la. 
 
Per tal d'evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzi primer la cullera en la terra, pari 
el motor, posi en servei el fre de mà i bloquegi la màquina; a continuació, realitzi les operacions de 
servei que necessiti. 
 
No guardi combustible ni draps greixosos a la “retro”, poden encendre's.  
 
No aixequi la tapa del radiador. Els gasos despresos de forma incontrolada poden produir-li cremades. 
Protegeixi's amb guants si per alguna causa ha de tocar líquid anticorrosiu. Utilitzi a més ulleres 
antiprojeccions. 
 
Canviï l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred per tal d'evitar cremades. 
 
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables; si ha de manipular-los no fumi ni acosti foc. Si ha 
de tocar l'electròlit, faci-ho protegit amb guants doncs és corrosiu. 
 
Si desitja manipular en el sistema elèctric, desconnecti la màquina i estengui primer la clau de contacte. 
 
Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidi-les i netegi-les d'oli. Recordi que l'oli del sistema 
hidràulic és inflamable. 
 
No alliberi els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal·lat els tacs 
d’immobilització de les rodes. 
 
Si ha d'arrancar la màquina, mitjançant la bateria d'una altra, prengui precaucions per tal d'evitar 
espurnes dels cables. Recordi que els electròlits emeten gasos inflamables. Les bateries poden 
esclatar per causa de les espurnes. 
 
Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la “retro”. 
Durant el replè d'aire de les rodes, situï’s darrera de la banda de rodament, apartat del punt de 
connexió. Recordi que la rebentada de la mànega de subministrament o el trencament de la 
“boquilla”, poden fer-la actuar com a fuet. 
Abans d'iniciar cada torn de treball, comprovi que funcionen els comandaments correctament, evitarà 
accidents. 
 



 

 

No oblidi ajustar el seient per a que pugui arribar als controls sense dificultat, es fatigarà menys. 
Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments, faci-les amb marxes 
summament lentes. Evitarà accidents. 
 
Si troba cables elèctrics, no surti de la màquina fins haver interromput el contacte i allunyat a la 
«retro» del lloc. Salti doncs sense tocar al mateix temps el terreny i la màquina. 
 
S'acotarà a una distància igual a la d’abast màxim del braç excavador, l'entorn de la màquina. Es 
prohibeix en la zona, la realització de treballs o la permanència de persones. 
 
Es tindrà cura dels camins de circulació interna de l'obra, per tal d'evitar brandons i enfangaments 
excessius, que minvin la seguretat de la circulació. 
 
No s'admetran en aquest obra «retros» desproveïdes de cabines antivolcatge. 
 
Les cabines antivolcatge seran exclusivament les indicades pel fabricant per a cada model de 
«retro» a utilitzar. 
 
Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor per tal d'evitar que a la cabina es 
rebin gasos nocius. 
 
Les «retros» a utilitzar en aquest obra, estaran dotades d’una farmaciola portàtil de primers auxilis, 
ubicat de forma resguardada per a conservar-lo net. 
 
Les «retros» a contractar en aquesta obra, acompliran tots els requisits per a que puguin 
autodesplaçar-se per carretera. 
 
Es prohibeix que els conductors abandonin la «retro» amb el motor en marxa, per tal d'evitar el risc 
d'atropellament. 
 
Es prohibeix que els conductors abandonin la «retro» sense haver dipositat la cullera en el 
terra. 
 
Es prohibeix desplaçar la «retro», si abans no s'ha recolzat sobre la màquina la cullera, per tal d’evitar 
balanceigs. 
 
Els ascensos o descensos de les culleres en càrregues es farà lentament. 
 
Es prohibeix el transport de persones sobre la «retro», en prevenció de cops o caigudes. 
 
Es prohibeix d'utilitzar el braç articulat o les culleres per a aixecar persones i accedir a treballs 
puntuals. 
 
Les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les 
revisions al dia. 
 
Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandament de les «retros» utilitzant vestits sense 
cenyir i joies (cadenes, rellotges, anells), que puguin enganxar-se en els sortints i els controls. 
 
Les «retros» a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i botzina de retrocés. 
 
Es prohibeix fer maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en servei els recolzaments 
hidràulics d’immobilització. 
 
Es prohibeix el maneig de grans càrregues sota règim de forts vents. 
 



 

 

Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introducció de peces i canonades a 
l'interior de les rases. 
 
Es prohibeix de realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora. 
 
El canvi de posició de la «retro» a mitja vessant, es farà situant el braç cap a la part alta de la 
pendent amb la finalitat d'augmentar tant com sigui possible l'estabilitat de la màquina. 
 
Es prohibeix d'estacionar la màquina a menys de tres metres de la vora de l'excavació per tal d'evitar la 
bolcada per fatiga del terreny. 
 
Es prohibeix realitzar treballs a l'interior de les rases, en la zona d’abast del braç de la «retro». 
 
S’instal·larà una senyal de perill sobre un «peu dret", com a límit de la zona de seguretat de l’abast 
del braç de la «retro». Aquesta senyal s’anirà desplaçant a mida que avanci l'excavació. 
 
Es prohibeix abocar els productes de l'excavació amb la «retro» a menys de dos metres de la vora del 
tall superior de la rasa, per tal d'evitar riscos per sobrecàrrega del terreny. 
 
Peces de protecció personal recomanables 
 
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
 
Casc de polietilè (solament quan hi ha risc de cops al cap). 
 
Ulleres antiprojeccions. 
 
Cinturó elàstic antivibratori. Roba de treball. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o de P.V.C. 
 
Botes antilliscants (en terrenys secs). Botes impermeables (en terrenys enfangats). Calçat per a 
conducció de vehicles. 
 
Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. Davantal de cuir o de P.V.C. (per a manteniment). 
Polaines de cuir (per a manteniment): 
 
Botes de seguretat amb puntera reforçada (per a manteniment). El personal d'obra estarà fora del radi 
d'acció de la màquina. 
 
En circular o farà, amb una cullera plegada. 
 
En desviar-se la línia d'alta tensió estem esmenant el risc de electrocució per contacte directe.  
 
CAMIÓ FORMIGONERA 
 

Riscos detectables més comuns 
 

Atropellament de persones. Xoc amb altres màquines. 
Bolcada de camió (terrenys irregulars, enfangats...). 
Caiguda a l'interior d'una rasa. 
Caiguda de persones des del camió. Cops per maneig de les canaletes. 
Caiguda d'objectes sobre el conductor durant les operacions d'abocament o de neteja. Cops pel 
cubilot de formigó. 



 

 

Atrapament durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les canaletes. Els derivats del 
contacte amb formigó. 
Sobreesforços. 
Altres. 

Normes o mesures preventives 
 
Les rampes d'accés als talls no superaran la pendent del 20%, en prevenció d'embussos o bolcada de 
camions - formigonera. 
 
La posada en estació i els moviments del camió durant les operacions d'abocament, seran dirigits pel 
senyalista, en prevenció de riscos per maniobres incorrectes. 
 
Les operacions d'abocament al llarg de talls de terreny es farà sense que les rodes del camió 
sobrepassin la línia blanca (cal o guix) de seguretat, dibuixada a 2m. de la vora. 
 
Als conductors dels camions - formigonera, a l'entrar per la porta de l'obra se'ls hi lliurarà la següent 
normativa: 
 

Normes de seguretat per a visitants: 
Atenció, penetra vostè en una zona de risc. Segueixi les instruccions que se li han donat per tal 
d'arribar al lloc d'abocament del formigó. 
Respecti les senyals de tràfic internes de l'obra. 
Quan hagi de sortir de la cabina del camió utilitzi el casc de seguretat que se li ha lliurat 
juntament amb aquesta nota. 

 
Peces de protecció personal recomanables 
 
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar 
en aquesta obra, estaran homologades. 
 

Casc de polietilè. 
Botes impermeables de seguretat. Roba de treball. 
Davantal impermeable. 
Guants impermeabilitzats. 
Calçat per a la conducció de camions. 

 
CAMIÓ CISTERNA O TRACTOR AMB CISTERNA 
 

Riscos detectables més comuns 
 

Atropellament de persones. 
Col·lisió amb altres màquines (moviment de terres, camions, etc.). 
Bolcat del camió (terrenys irregulars, etc.). 
Caiguda a l’interior d’una rasa. 
Caiguda de persones des del camió. 
Cops per l’ús de canal (empentes als operaris guia que puguin caure). 
Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions d’abocat o de neteja. 
Enganxades durant el desplegament, muntatge i desmuntatge del canal. 
Excés d’esforços. 

 
Normes i mesures preventives 
 
El recorregut dels camions cisterna en l’interior de l’obra s’efectuarà amb cura i amb poca velocitat. 
 
Les rampes d’accés als talls de treball no superaran el pendent del 20%, en prevenció de bolcades 
del camió cisterna. 
 



 

 

La neteja de la cuba i canal s’efectuarà en llocs adients per evitar perills per la realització de 
treballs en zones pròximes. 
 
La posada en estació i els moviments del camió cisterna durant l’abocada, seran dirigits per un 
operador de senyals en prevenció dels perills per maniobres incorrectes. 
 
Les operacions d’abocat al llarg de talls en el terreny, s’efectuarà amb les rodes del camió 
formigonera fora de la zona de seguretat, situada a 2 m. de la banda del tall. 
 
Els conductors dels camions, a l’entrada del recinte de l’obra, compliran amb les següents normes: 

*Atenció, es troba en zona de perill, respecti les instruccions i els senyals. 
*Al abandonar la cabina del camió utilitzar sempre el casc de seguretat. 
*Circularà únicament pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega. 
 

Es lliurarà a cada conductor que entri en l’obra un casc de seguretat, que retornarà al concloure 
l’estada en l’obra. 
 
Peces de protecció personal recomanables 
 
Si existeix homologació expressa del Ministeri del Treball i SS., les peces de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

Casc de polietilè. 
Botes impermeables de seguretat. 
Roba de treball. 
Davantal impermeable (neteja del canal). 
Guants impermeabilitzats. 
Calçat per la conducció de camions. 

 
Es té que tenir amb compte que és d’aplicació al cas els riscs i mesures preventives inherents a 
l’operació propi estat de dels camins, així com els derivats dels treballs que es realitzin als 
voltants. 
 
TRAGINADORA DE TRABUC «DUMPER» 

 
Riscos detectables més comuns 
 

Bolcada de la màquina durant l'abocament. Bolcada de la màquina en trànsit. 
Atropellament de persones. Xoc per manca de visibilitat. 
Caiguda de persones transportades. 
Els derivats de la vibració constant durant la conducció. Pols ambiental. 
Cops amb la maneta de posada en marxa. 
Vibracions. 
Soroll. 
Els derivats de respirar monòxid de carboni. 
Caiguda del vehicle durant les maniobres en càrrega en marxa de retrocés.  
Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 
El personal encarregat de la conducció de la traginadora, serà especialista en el maneig d'aquest vehicle. 
 
Es lliurarà al personal encarregat del maneig de la màquina la següent normativa preventiva: 
 
Normes de seguretat per a l'ús de la traginadora de trabuc: 
Abans de començar a treballar comprovi que la pressió dels pneumàtics és la recomanada pel fabricant. 
 
Abans de començar a treballar comprovi el bon estat dels frens. 



 

 

 
Quan posi en marxa el motor, subjecti amb força la maneta i eviti deixar-la de la mà. Els cops per 
aquesta clau acostumen a ser forts. 
 
No posi el vehicle en marxa, sense abans haver comprovat que té el fre de mà en posició de frenada. 
 
No carregui el cubilot de la traginadora per sobre de la càrrega màxima en ella gravada. 
 
Queda prohibit portar persones dins la traginadora, per el seu perill. 
 
Asseguri's sempre de tenir una perfecta visibilitat frontal. Les traginadores s'han de conduir mirant al 
front, eviti que la càrrega li faci conduir amb el cos inclinat mirant pels laterals de la màquina. 
 
Eviti descarregar a la vora de talls del terrenys, si no existeix instal·lat un topant final de recorregut. 
Respecti les senyals de circulació interna. 
 
Si ha de remuntar pendents amb la traginadora carregada faci-ho marxa enrera, contràriament pot 
bolcar. 
 
En previsió d'accidents, es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment del cubilot de la 
traginadora. 
 
Es prohibeix expressament conduir les traginadores a velocitats superiors a 20 Km/h.  
 
Les traginadores portaran en el cubilot un rètol en el que digui quina és la càrrega màxima admissible. 
 
Les traginadores que es dediquin al transport de masses, tindran a l'interior del cubilot una senyal que 
indiqui l’emplenat màxim admissible. 
 
Els conductors de les traginadores estaran en possessió del carnet de classe B, per a poder ser 
autoritzats a la seva conducció. 
 
Les traginadores estaran dotades de fars de marxa cap a davant i cap enrera. 
 
Peces de protecció personal recomanables 
 
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar 
en aquest obra, estaran homologades. 

Casc de polietilè. 
Roba de treball. 
Cinturó elàstic antivibratori. Botes de seguretat. 
Botes de seguretat impermeables. Vestits per a temps plujós. 

 
COMPACTADORA. 

 
Riscos detectables més freqüents 

 Ensorrament de terrenys o roques (boles de pedra, inclòs allaus). 

 Bolcat de la màquina (proximitat a les coronacions de talús i talls). 

 Atropellament (possible pas de la roda sobre un dels peus de l’operari control). 

 Soroll ambiental (propi i dels compressors). 

 Pols ambiental. 

 Enganxades (manteniment). 

 Excés d’esforços. 

 Cops per objectes. 

 Fallida humana (maniobres incorrectes). 

 Els derivats dels treballs o maquinària del seu entorn. 



 

 

 
Normes i mesures preventives 
 
Els conductors dels corros vibradors auto propulsats seran operaris de provada habilitat en el 
maneig d’aquestes màquines. 
 
Les compactadores estaran dotades de cabines contra bolcada i contra impactes. Aquestes cabines 
seran les indicades específicament per aquest model de màquina pel fabricant. 
 
Les compactadores estaran dotades d’una farmaciola de primers auxi lis en lloc segur i net. 
 
Es prohibeix abandonar el corro vibrador amb el motor en marxa. 
 
Es prohibeix el transport de persones alienes a la conducció del corro vibratori. 
 
Es prohibeix l’accés a la conducció amb vestits sense cenyir, cadenes, polseres, anells, rellotges, per 
que poden enganxar-se en els controls. 
 
Els corros vibradors estaran dotats de llums marxa endavant, marxa enrera. 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris en els llocs de treballs dels corros vibradors. 
 
Es prohibeix dormir a l’ombra projectada pel corró vibrador estacionat. 
 
Normes de seguretat per a l’ús del corro vibrador 
 
Extremar les precaucions per evitar accidents, el corró vibrador és una màquina perillosa. 
 
Per pujar i baixar de la cabina, utilitzar els esglaons i agafadors que té la màquina per aquest 
menester. Es prohibeix accedir-hi enfilant-se pels corros. 
 
No saltar directament al terra, a excepció d’un perill imminent. 
 
No realitzar “ajustaments” amb la màquina en moviment o el motor en marxa. 
 
No es permet l’accés a la compactadora a persones alienes a la conducció. 
 
No es treballarà amb la compactadora en situació d’avaria. Reparar-la primer, i després continuar amb el 
treball. 
 
Per les operacions de manteniment es posarà en servei el fre de mà, bloquejar la màquina, parar el 
motor i extraure la clau del contacte. 
 
No guardar ni combustible ni draps greixosos sobre la màquina, pot produir-se incendis. 
 
No aixecar la tapa del motor en calent. Els gasos despresos de forma incontrolada poden produir 
cremades. 
 
Protegir-se amb guants si s’ha de tocar el líquid anticorrosiu. Utilitzar, a més, ulleres contra 
projeccions. 
 
Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 
 
Per manipular els líquids de la bateria, no es fumarà ni s’aproparà foc, dons aquests són inflamables. 
Per tocar l’electròlit” es farà amb guants impermeables, dons el líquid és corrosiu. 
 
Per manipular el sistema elèctric parar el motor, desconnectar-lo i extraure la clau del contacte. 



 

 

 
Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d’oli, dons aquesta és 
inflamable. 
 
Abans d’alliberar els frens de la màquina en posició d’aturada, es falcaran els corros per la seva 
immobilització. 
 
Abans de començar el treball, comprovar mitjançant maniobres pausades, que tots els comandaments 
responen perfectament. 
 
Comprovar sempre, abans de pujar a la cabina, que no hi ha cap persona dormint a l’ombra projectada 
per la màquina. 
 
Peces de protecció personal recomanables 
 
Si existeix homologació expressa del Ministeri del Treball i SS., les peces de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
 

Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 
Protectors auriculars. 
Taps pels odies. 
Ulleres contra impactes antipols. 
Roba de treball. 
Roba de resguard (talls en temps o en zones fredes per l’alçada, serres,). 
Botes de seguretat. 
Botes impermeables de seguretat. 
Guants de cuir. 
Guants de goma. 
Davantal de cuir. 
Polaines de cuir. 
Mànigues de cuir. 
 

Es té que tenir present la influencia d’aquesta màquina sobre feines i viceversa. 
 
PETITES COMPACTADORES. 
 

Riscos detectables més freqüents 
 

Soroll. 
Atrapaments. 
Cops. 
Explosió de combustibles. 
Màquina en marxa fóra de control. Projecció d'objectes. 
Vibracions. 
Caigudes al mateix nivell. 
Els derivats del treballs monòtons. 
Els derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses. Sobreesforços. 
Altres. 
 

Normes o mesures preventives 
 
Al personal que hagi de controlar les petites compactadores, se'ls hi lliurarà la següent normativa 
preventiva: 
 
Normes de seguretat pels treballadors que utilitzen els picons mecànics. 
 
Abans de posar en funcionament el picó, asseguri's de que estan fix les tapes i carcasses protectores. 



 

 

 
Guiï el picó en avançament frontal, eviti els desplaçaments laterals, la màquina pot descontrolar- se. 
 
El picó produeix pols ambiental. Regui sempre la zona a aplanar, o utilitzi una màscara de filtre mecànic 
recanviable antipols. 
 
El picó produeix soroll. Utilitzi sempre cascs o tapets antisorolls. 
 
El picó pot agafar-li un peu. Utilitzi sempre calçat amb la puntera reforçada. 
 
No deixi el picó a cap altre treballador, pot accidentar-se per inexperiència. 
 
La posició de la guia pot fer-li inclinar una mica l'esquena, utilitzi una faixa elàstica. 
 
Utilitzi i segueixi les recomanacions del Vigilant de Seguretat. 
 
Les zones en fase de compactació restaran tancades al pas, mitjançant senyalització.  
 
El personal que hagi d'utilitzar els picons mecànics, coneixerà perfectament el seu maneig i riscos 
professionals propis d'aquesta màquina. 
 
Peces de protecció personal recomanables 
 
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar 
en aquesta obra, estaran homologades. 
 

Casc de polietilè, amb protectors auditius. Protectors auditius. 
Guants de cuir. 
Botes de seguretat. 
Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Roba de treball. 

 
En màquines eina 

 
MÀQUINES - EINA EN GENERAL 
 
Riscos detectables més freqüents 

Talls. 
Cremades. 
Cops. 
Projecció de fragments Caiguda d'objectes. 
Contacte amb energia elèctrica. Vibracions. 
Soroll. 
Explosió (tràfec de combustibles).  
Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 
Les màquines - eina elèctriques a utilitzar, estaran protegides electrònicament mitjançant doble aïllament. 
Els motors elèctrics de les màquines - eina estaran protegits per la carcassa i resguards propis de 
cada aparell, per tal d'evitar els riscos d'atrapaments, o de contacte amb l'energia elèctrica. 
 
Les transmissions motius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant bastidor que suporti una 
malla metàl·lica, disposada de tal manera, que permetent la observació de la correcta 
transmissió motriu, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes. 
 



 

 

Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada per transmissions per 
corretges en marxa. Les reparacions, ajustaments, etcètera, es faran a motor parat, per tal 
d'evitar accidents. 
 
El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es farà mitjançant «muntacorretges», mai amb 
tornavisos, les mans, ... per tal d'evitar el risc d'atrapament. 
 
Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegits mitjançant un 
bastidor suport d'un tancament a base de malla metàl.lica, que permetent la observació del bon 
funcionament de la transmissió, impedeixi l'atrapament de persones o objectes. 
 
Les màquines en situació d'avaria o semiavaria es paralitzaran immediatament restant senyalitzades 
mitjançant una senyal de perill que digui: «No connectar, equip avariat." 
 
La instal·lació de rètols de «màquina avariada", «màquina fóra de servei"... seran instal·lats i retirats per 
la mateixa persona. 
 
Les màquines - eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa 
antiprojeccions. 
 
Les màquines-eina no protegides electrònicament mitjançant el sistema de doble aïllament, tindran les 
seves carcasses de protecció de motors elèctrics, connectades a la xarxa de terres en combinació 
amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l'obra. 
 
Les màquines-eina a utilitzar en els llocs en els que hagin productes inflamables, estaran protegides 
mitjançant carcasses antideflagrants. 
 
En ambients humits, l'alimentació per les màquines-eina no protegides amb doble aïllament, es farà 
mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 
 
El transport aeri mitjançant ganxo (grua) de les màquines-eina es farà col·locant el fleix a l'interior 
d'una safata emplintada resistent, per tal d'evitar el risc de caiguda de càrrega. 
 
En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines-eina amb producció de pols 
s'utilitzaran a «sotavento» per tal d'evitar el risc per treballar a l'interior d'atmosferes nocives. 
 
Les eines accionades mitjançant compressor s'utilitzaran a una distància mínima del mateix de 10m., per 
tal d'evitar el risc per alt nivell acústic. 
 
Les eines a utilitzar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises 
insonoritzades, per tal de disminuir el nivell acústic. 
 
Es prohibeix en aquesta obra la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs 
tancats o amb ventilació autosuficient, per tal de prevenir el risc per treballar a l'interior d'atmosferes 
tòxiques. 
 
Es prohibeix l'ús de màquines-eina al personal no autoritzat per tal d'evitar accidents per imperícia. Es 
prohibeix de deixar eines elèctriques de tall, abandonades en el terra per tal d'evitar accidents. 
 
Les connexions elèctriques de totes les màquines-eina, estaran sempre protegides amb la seva 
corresponent carcassa anti-contactes elèctrics. 
Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per a accionament de màquines-eina, 
s’instal·laran de forma aèria. Es senyalitzaran mitjançant corda de banderoles, els llocs de creuada aèria 
de les vies de circulació interna, per tal de prevenir riscos d’ensopegades. 
 



 

 

Els tambors per enrotllar els cables de la petita maquinària, estaran protegits mitjançant un bastidor 
suport d'una malla metàl·lica disposada de tal manera, que permetent la visió de la correcta disposició 
de les espires, impedeixi l'atrapament de les persones o coses. 
 
Peces de protecció personal recomanables 
 
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar 
en aquesta obra, estaran homologades. 

Casc de polietilè 
Roba de treball. 
Guants de seguretat. 
Guants de goma o P.V.C. 
Botes de goma o P.V.C. 
Plantilles anticlaus. 
Botes de seguretat. 
Davantal, polaines i polseres de cuir (cas de soldadura). Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Ulleres de seguretat anti-impactes. Protectors auditius. 
Màscara filtrant. 
Màscara antipols amb filtre mecànic específic recanviable. 

 
En el procés constructiu i en l’obra en general  
 
En Replantejament 
 
Riscs detectables més freqüents: 

Caigudes al mateix nivell. 
Sobre esforços per postures incorrectes. 
Caiguda d’objectes. 
Atropellaments per maquinària i vehicles. 
Atrapaments. 
Lesions de mans i peus. 
Caigudes a diferent nivell. 
Contacte elèctric directe amb línies elèctriques en tensió. 

 
Normes bàsiques de seguretat 
Anteriorment a l’inici dels treballs s’inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar possibles 
esquerdes o moviments del terreny. 
 
S’eliminaran totes les pedres i viseres, dels fronts d’excavació que per la seva situació tinguin perill 
d’esllavissada. 
 
El front i paraments verticals d’una excavació seran inspeccionats sempre al iniciar o finalitzar els 
treballs per l’encarregat de l’obra qui assenyalarà els punts que s’han de retocar en l’inici o final de les 
feines. 
 
Els coronaments dels talús permanents, als quals han d’accedir persones es protegiran amb una barra a 
90 cm. d’alçària, llistó intermedi, situat com a mínim a 2 m. de la banda de coronació del talús. 
 
L’accés o aproximació a distancia inferior a dos metres de la banda del talús no protegit, es farà 
subjectat amb cenyidor de seguretat. 
 
No s’executarà cap tipus de feina a peu d’un talús que no tingui les condicions necessàries de seguretat, 
definides pel tècnic encarregat de l’obra. 
S’inspeccionaran les estrebades, anteriorment a l’inici dels treballs, tant en el seu coronament com en la 
seva base. 
 



 

 

Es paralitzaran els treballs a realitzar a peu d’estrebats on la garantia de seguretat no sigui absoluta. 
En aquest cas, amb anterioritat a realitzar un altra feina, es reforçarà l’estrebat. 
 
S’han de prohibir els treballs pròxims als pals elèctrics, de telègrafs, etc., on l’estabilitat no quedi 
garantida abans de l’inici de les feines. 
 
S’eliminaran tots els arbres, arbusts i altres elements vegetals amb arrels descobertes, que minvin 
l’estabilitat pròpia i del tall efectuat del terreny. 
 
Es col·locaran testimonis que indiquin els possibles moviments del terreny que representin perill 
d’esllavissada. Xarxes tibants, situades sobre els talús, agafades amb força, actuaran com a 
prevenció, en cridar l’atenció pels embolsaments, que són l’inici de l’esllavissada. Les xarxes estaran 
cavalcades com a mínim 2 m. 
 
S’estrebaran els talús que tinguin les condicions següents: 
 

pendent 1/1 terreny movedís, desmoronable, pendent ½ terreny tou però resistent pendent 1/3 
terreny molt compacte. 
Es prohibirà treballar en el peu d’un front d’excavació recentment obert, abans de procedir al seu 
sanejament i estrebat. 
La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació a la banda d’excavació no superior 
a 3 m. per vehicles lleugers i de 4 m. pels pesant. 
Es retallarà la banda superior del tall vertical en bisell, amb pendent (1/1,1/2,1/3, segons el 
terreny), la distància mínima de seguretat d’aproximació a la banda del bisell serà de 2 m. 
Es construiran dos accessos a l’excavació, separats un de l’altre, un per a circulació de persones i 
l’altre per a circulació de maquinària i camions. En el cas de no ser possible la construcció dels 
dos accessos separats ,es construirà una barrera d’accés de seguretat a l’excavació per els 
peatons. 
Es prohibirà, treballar o observar dins del radi d’acció del braç d’una màquina de moviment de 
terres. 
Es consideraran en aquest apartat ,els perills i mesures de protecció, per a treballs en presència 
de línies elèctriques i del tipus de maquinaria i camions per al moviment de terres. 

 
Proteccions personals. 
 
Si hi ha homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar en 
aquesta obra, seran homologades. 
 
Roba de treball. 

Casc de polietilè (l’utilitzaran, a part de personal de peu, els maquinistes o camioners, que desitgin 
o hagin d’abandonar les corresponents cabines de conducció). 
Botes de seguretat. 
Botes de seguretat impermeables. 
Vestits impermeables per ambients plujosos. Roba de treball reflectant i de colors vius. 

 
MOVIMENTS DE TERRES 

 
Perills detectables més freqüents 
 

Patinat de terres 
Esllavissada de terres, per maneig de maquinària, sobrecàrrega en les bandes laterals de 
l’excavació, per no deixar el talús adequat, per variació en la humitat del terreny, per filtracions 
d’aigua, per vibracions, per alteracions del terreny a conseqüència de variacions fortes de 
temperatura o atmosfèriques, per errada en les estrebades o per excavacions sota nivell freàtic. 

Atropellament ,col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària. Caigudes del personal 
al mateix nivell o a nivell inferior. 



 

 

Perills derivats dels treballs realitzats amb condicions atmosfèriques dolentes (baixa 
temperatura, fortes ventades , pluges, etc.) 
Problemes de circulació interna, deguts al mal estat del terreny o a la falta d’espai. Contactes 
elèctrics directes o indirectes. 
Perill a tercers, derivats de la intromissió descontrolada d’aquests en l’obra. 

 
Normes bàsiques de seguretat 
 
Anteriorment a l’inici dels treballs s’inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar possibles 
esquerdes o moviments del terreny. 
 
El front de l’excavació executat mecànicament, no sobrepassarà en més d’un metre, l’altura màxima 
d’actuació del braç de la màquina. 
 
Es prohibirà l’aplec de terres o de materials a menys de dos metres de la banda lateral de l’excavació 
per evitar sobrecàrregues i les possibilitats de bolcades. 
 
S’eliminaran totes les pedres i viseres, dels fronts d’excavació que per la seva situació tinguin perill 
d’esllavissada. 
 
El front i paraments verticals d’una excavació seran inspeccionats sempre al iniciar o finalitzar els 
treballs per l’encarregat de l’obra qui assenyalarà els punts que s’han de retocar en l’inici o final de les 
feines. 
 
El sanejament (de terres o pedres) mitjançant palanca (o “pertiga”),s’executarà amb cenyidor de 
seguretat amarrat en un punt fort (construït expressament si fos necessari). 
 
Se senyalitzarà amb una línia (de guix o calç)la distància de seguretat mínima d’aproximació a la banda 
de l’excavació.(mínim 2 metres com a norma general). 
 
Els coronaments dels talús permanents, als quals han d’accedir persones es protegiran amb una barra a 
90 cm. d’alçària, llistó intermedi, situat com a mínim a 2 m. de la banda de coronació del talús. 
 
L’accés o aproximació a distancia inferior a dos metres de la banda del talús no protegit ,es farà 
subjectat amb cenyidor de seguretat. 
 
No s’executarà cap tipus de feina a peu d’un talús que no tingui les condicions necessàries de seguretat 
,definides pel tècnic encarregat de l’obra. 
 
S’inspeccionaran les estrebades ,anteriorment a l’inici dels treballs, tant en el seu coronament com en la 
seva base. 
 
Es paralitzaran els treballs a realitzar a peu d’estrebats on la garantia de seguretat no sigui absoluta. 
En aquest cas ,amb anterioritat a realitzar un altra feina, es reforçarà l’estrebat. 
 
S’han de prohibir els treballs pròxims als pals elèctrics, de telegrafos, etc., on l’estabilitat no quedi 
garantida abans de l’inici de les feines. 
 
S’eliminaran tots els arbres, arbusts i altres elements vegetals amb arrels descobertes, que minvin 
l’estabilitat pròpia i del tall efectuat del terreny. 
 
Es col·locaran testimonis que indiquin els possibles moviments del terreny que representin perill 
d’esllavissada .Xarxes tibants, situades sobre els talús, agafades amb força, actuaran com a 
prevenció, en cridar l’atenció pels embolsaments, que són l’inici de l’esllavissada. Les xarxes estaran 
cavalcades com a mínim 2 m. 
S’estrebaran els talús que tinguin les condicions següents: 
 



 

 

pendent 1/1 terreny movedís, desmoronable, pendent ½ terreny tou però resistent pendent 1/3 
terreny molt compacte. 
Es prohibirà treballar en el peu d’un front d’excavació recentment obert, abans de procedir al seu 
sanejament i estrebat. 
La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació a la banda d’excavació no superior 
a 3 m. per vehicles lleugers i de 4 m. pels pesant. 
Es retallarà la banda superior del tall vertical en bisell, amb pendent (1/1,1/2,1/3, segons el 
terreny),la distància mínima de seguretat d’aproximació a la banda del bisell serà de 2 m. 
Es construiran dos accessos a l’excavació, separats un de l’altre , un per a circulació de persones 
i l’altre per a circulació de maquinària i camions. En el cas de no ser possible la construcció dels 
dos accessos separats ,es construirà una barrera d’accés de seguretat a l’excavació per els 
peatons. 
Es prohibirà ,treballar o observar dins del radi d’acció del braç d’una màquina de moviment de 
terres. 
Es consideraran en aquest apartat ,els perills i mesures de protecció, per a treballs en presència 
de línies elèctriques i del tipus de maquinaria i camions per al moviment de terres. 

 
Proteccions personals. 
 
Si hi ha homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar 
en aquesta obra, seran homologades. 

Roba de treball. 
Casc de polietilé (l’utilitzaran, a part de personal de peu, els maquinistes o camioners, que desitgin 
o hagin d’abandonar les corresponents cabines de conducció). 
Botes de seguretat. 
Botes de seguretat impermeables. 
Vestits impermeables per ambients plujosos. Caretes antipols amb filtre mecànic recambiable. 
Caretes filtrants. 
Cinturó antivibratori (especialment per als conductors de maquinària per el moviment de terres). 
Guants de cuiro. 
Guants de goma o P.V.C. 

 
EXCAVACIONS DE POUS DE SERVEI 

 
Perills detectables més freqüents 

Caigudes de personal, en entrar i sortir, en caminar per les proximitats del pou.  
Caigudes i cops d’objectes i eines. 
Ensorrada de les parets del pou. Inundació. 
Interferències amb conduccions soterrades. Electrocució. 
Asfíxia. 
Normes bàsiques de seguretat 
 
El personal que executi els treballs de poueria serà especialista de demostrada vàlua en aquest 
tipus de treball. 
 
L’accés i sortida del pou serà mitjançant una escala de mà amb solidesa, ancorada en la part 
superior del pou i amb sabates anti-lliscants. L’escala sobresortirà un metre per la bocana del 
pou. 
 
Es prohibirà l’aplec de materials, terres i altres en un cercle de 2 m. entorn a la bocana del 
pou. 
 
Els elements auxiliars necessaris s’instal·laran amb solidesa sobre entramats de fusta perfectament 
assentats entorn de la bocana del pou. 
 
Quan la fondària del pou sigui igual o superior a 1,5 m. s’estrebarà el perímetre per evitar-ne 
l’ensorrada. 



 

 

 
Quan la fondària del pou sigui igual o superior a 2 m. s’envoltarà la boca amb una barana de 
solidesa de 90 cm. d’alçària de passamà, llistó entremig i sòcol, a una distància de 2 m de la banda 
del pou. 
 
En descobrir una conducció soterrada es paralitzaran les obres i es comunicarà al tècnic 
encarregat de l’obra perquè dicti les mesures preventives adients. 
 
La il·luminació de l’interior del pou es realitzarà amb portàtils aïllats. 
 
Es prohibeix la utilització de maquinària per combustió o explosió a l’interior dels pous en 
prevenció d’accidents per intoxicació. 
 
Es considerarà en aquest apartat l’aplicació de les mesures de prevenció referents a l’escala de 
mà, baranes, maquinària i eines portàtils. 

 
Proteccions personals 
 
Si hi ha homologació expressa del Ministeri de Treball i SS., les peces de protecció personal a utilitzar 
en aquesta obra, seran homologades. 

Roba de treball. 
Casc de polietilé (l’utilitzaran, a part de personal de peu, els maquinistes o camioners, que desitgin 
o hagin d’abandonar les corresponents cabines de conducció). 
Botes de seguretat. 
Botes de goma (o PVC.) de seguretat. Vestits impermeables per ambients plujosos. Caretes 
antipols senzilles. 
Cinturó de seguretat (classe A, B o C, al seu criteri). Guants de cuiro. 
Guants de goma o PVC. 

 
SANEJAMENT 

 
Perills detectables més freqüents.  
 

Caiguda de personal al mateix nivell.  
Caiguda de personal a diferent nivell.  
Enfonsament. 
Desplomar i bolcat dels paraments del pou i rases.  
Cops i talls per l’ús d’eines manuals. 
Excés d’esforços per postures obligades, (caminar ajupir-se per exemple).  
Desplom de talús. 
Desplom dels talús d’una rasa. 
Els derivats dels treballs realitzats en ambients humits, enxarcats i tancats. 
Electrocució. 
Intoxicació per gasos. 
Explosió per gasos, o líquids. 
Atac de rates (entroncà amb clavegueres).  
Dermatitis per contactes amb el ciment. 
Infeccions, (treballs en la proximitat en l’interior o pròxims a albanyals o claveguerams en 
servei). 

 
Normes bàsiques de seguretat. 
 
El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s’executarà segons els plànols del projecte objecte 
d’aquest estudi. 
Els tubs per les conduccions s’aplegaran en una superfície el més horitzontal possible, sobre jaç de 
taulons de fusta en un receptacle delimitat per peu drets que impedeixin als tubs rodar o relliscar. 
 



 

 

Si existeix perill d’ensorrada s’estrebarà. 
 
L’excavació del pou s’executarà entubant-lo per evitar ensorrades sobre les persones. Es prohibeix la 
permanència en solitari a l’interior dels pous. 
 
La contenció de les terres s’executarà mitjançant un apuntalament i apuntalament efectuat segons avanç 
a l’excavació. 
 
L’ascensió i descens als pous es realitzarà mitjançant escala normalitzada fortament ancorada en els 
extrems superior i inferior. 
 
Els treballadors estaran units a l’exterior mitjançant una corda ancorada al cenyidor de seguretat per 
facilitar les tasques de rescat i extracció de l’operari en cas d’accident. 
 
Es prohibeix expressament utilitzar foc per la detecció de gasos, aquestos es detectaran amb tubs 
calorimètrics, explosimetres,etc. 
 
Es vigilarà l’existència de gasos nocius. En el cas de detecció de gasos, s’ordenarà immediatament la 
sortida dels operaris de dins del pou. Si fos necessari, la permanència s’efectuarà protegit amb   equip de 
respiració autònom. 
 
Els pous tindran il·luminació suficient per poder treballar. L’energia elèctrica se subministrarà a 24V. 
i tots el equips seran blindats. 
 
Es prohibeix fumar a l’interior dels pous. 
 
Al primer símptoma de mareig en l’interior d’un pou es comunicarà als companys i se sortirà a l’exterior, 
informant del fet al tècnic encarregat de l’obra. 
 
Es prohibeix l’accés al pou a totes les persones alienes al procés de construcció.  
 
L’excavació de mina sota vials transitats s’efectuarà sempre estrebada, en previsió d’ensorraments. 
 
Els ganxos de penjat del torn portaran balda, baldés de seguretat, en previsió d’accidents per caiguda 
de càrrega. 
 
Al voltant de la boca del pou i del torn, s’instal·larà una superfície ferma de seguretat amb un 
entramat de taulons estrebats entre ells. 
 
El torn s’ancorarà fermament a la boca del pou de forma que no transmeti esforços. 
 
El torn estarà provis de cremallera de subjecció contra el desenroscat involuntari de la corda de 
recollidament prevenció d’accidents 
. 
L’abocat del contingut de la galleda del torn es realitzarà a una distància mínima de 2 m. de la boca del 
pou ,per evitar sobrecàrregues del brocal. 
 
Es prohibeix aplegar materials, al voltant d’un pou a una distància inferior a 2 m.  
 
Són d’aplicació en aquest apartat les normes i mesures de prevenció per màquines eina, 
muntacàrregues, moviment de terres i excavació de rases. 
 
Proteccions personals 
Si existeix homologació expressa del Ministeri del Treball i SS., les peces de Protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

Casc de polietilè, (preferent amb morrilla).  
Guants de cuir. 



 

 

Guants de goma (o de PVC.).  
Botes de seguretat. 
Botes de goma (o de PVC.) de seguretat.  
Roba de treball. 
Equip d’il·luminació autònoma. 
Equip de respiració autònoma, (o semiautònoma). 
Cinturó de seguretat, classes A, B o C. 
Mànigues i polaines de cuir. 
Ulleres de seguretat contra projeccions. 

 
PAVIMENTS 

 
Perills detectables més freqüents 

Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes a diferent nivell (per les escales). 
Tall per l’ús d’eines de tall. 
Excés d’esforços. 
Cremades per ús de bufadors.  
Contactes amb l’energia elèctrica.  
Incendi. 

 
Normes bàsiques de seguretat 
 
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçària sobre el 
paviment d’1,5 m. La il·luminació mitjançant portàtils normalitzats amb aïllament antihumitats i reixa de 
protecció de la bombeta, amb alimentació de 24 v. Es prohibeix la connexió de cables elèctrics 
directament als quadres d’alimentació sense la utilització de les clavilles mascle femella. 
 
Les caixes de llosetes s’aplegaran linealment, i repartides al costat dels llocs de treball, de forma que 
no obstaculitzin les zones de pas, situades el més allunyades possible dels trams per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 
 
No es permet deixar encès l’encenedor i bufador. 
 
Es prohibeix abandonar directament sobre el paviment les eines de tall ( tisores, cutxilles, etc. ).  
 
Es obligatori tenir el casc de seguretat i utilitzar-lo pels desplaçaments en les zones de l’obra en fase, 
amb risc de caiguda d’objectes o de cops. 
 
Són d’aplicació en aquest apartat les normes i mesures de protecció referents a grues torre, camió 
grua, màquines eina i eines manuals. 
 
Proteccions personals 
Si existeix homologació expressa del Ministeri del Treball i S.S., les peces de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
 

Casc de polietilè, (d’us obligatori per desplaçar-se per l’obra). Guants de cuir. 
Botes de seguretat. 
Genolleres encoixinades. 
Guants de P.V.C. o goma. 
Careta amb filtre químic recanviable, específic per el dissolvent o cola a utilitzar.  
Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
Serveis de prevenció 

SERVEIS TÈCNICS DE SEGURETAT I HIGIENE 

 
L’empresa constructora, per la realització d’aquesta obra disposarà d’assessorament tècnic, 
contractat a l’efecte. 



 

 

 
SERVEI MÈDIC 

 
L’empresa constructora, disposarà de servei mèdic propi o mancomunat.  
 
VIGILANT DE SEGURETAT I HIGIENE 
 
Es obligatori per aquesta obra el nomenament de seguretat i higiene, anotant-se la següent 
diligència en aquest Plec de Condicions i el Llibre d’Incidències 
 
PLEC DE CONDICIONS. 

 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en 
el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) Ordenanza de 
trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) 
(C.E. 
- BOE núm. 249, 17/10/1970) 
Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) Ordenanza general 
de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - 
BOE 
núm. 82, 06/03/1971) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 
18/07/1977) 
Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) Reglamento de 
explosivos. 
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214, 07/09/1978)  
Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) Modificación de la 
instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos 
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE 
núm. 260, 31/10/1994) 
Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - 
BOE núm. 238, 04/10/1986) 
Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 
Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991) 
Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 
Infracciones y sanciones en el orden social. 
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico. 
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988) 
ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE 
núm. 239, 05/10/1988) 



 

 

Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 14/05/1990) 
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación 
y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
24/12/1996) 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 
Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 
Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 1996, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
Modificación.  Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  del  Ministerio  de  la  Presidencia  (BOE  núm.  57, 
08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 
280, 22/11/1984) 
Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) 
Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real Decreto 
108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 
(BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la 
que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993) 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 
30/11/1988) 
Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades de 
empresas y centros de trabajo. 
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988) 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría 
del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real  Decreto-Legislativo  1/1995,  de  24  de  marzo,  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  (BOE 
29/03/1995) 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 
31/01/1996) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 



 

 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997)  
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 
07/10/1997) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997) 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
Conveni col.lectiu provincial. 
 
Prescripcions que han de complir els mitjans de seguretat. 

 
 
CONDICIONS DELS MITJANS DE SEGURETAT. 

 
Tota la roba de protecció col·lectiva o personal, tindrà fixat un terme de vida útil, rebutjant-se el 
seu termini. 
 
En el quadre de preus unitaris 3 usos, vol dir 3 obres, prenent-se aquesta norma com a general. Quan 
no es denomini cap usatge, vol dir que la seva amortització sols és per un obra, i per tant quan 
s'utilitzi un element de nou usatge, i ja hagi estat utilitzat, representarà una disminució de preu o la 
recepció d'un de nou. L'acceptació d'una peça usada necessitarà l'aprovació expressa. 
 
La seguretat dintre de la seguretat, representa que per la col·locació de medis de protecció 
col.lectius, el personal romandrà protegit individualment. 
 
PROTECCIONS PERSONALS. 
 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball, 
OM 17/05/74, BOE 29 de març de 1974, en els casos suposats que no existeixi homologació, seran de 
qualitat adequades a la missió encomanada. 
 
Quan la peça s'espatlli per qualsevol raó és reposarà de seguida. 
 
Casc de seguretat no metàl.lics. 
 
Classes N casc d'ús normal. 
 
Classes E casc d'ús especial, en risc elèctric. Baixa tensió classe EB, alta tensió, es a dir, superior a 
1000 volts EAT. 
 
Condicions: 
 
Subjecció integral i modulable. Resistència a cops i xocs. 



 

 

 
No superar un pes de 450 Kgs. 
 
Fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient atmosfèric. 
 
Protectors auditius. MT 21/09/75. 
 
Condicions: 
 
Es col.locaran com a mínim a partir de 50 DB, o en condicions adverses. El protector auditiu s'ajustarà 
convenientment. 
 
 
S'aconsella el casc auditiu en lloc del tap, evitant el furóncol. 
 
Es dimensionarà l'aïllament acústic en funció de la pressió sonora. 
 
Viseres per soldadors. 
 
Característiques i prescripcions: 
 
Garantir un cert aïllament tèrmic. Pocs conductors d'electricitat. 
 
No superar un pes de 600 grs. No produir dermatosi. 
 
Vidres de protecció contra radiacions sense defectes i òpticament neutres. Vidres resistents al calor, la  
humitat i a l'impacte. 
 
Guants aïllants de l'electricitat. 
 
Condicions: 
 
A cada tensió correspondrà un aïllament a la corrent que circuli per evitar perforacions, expressat de 
manera indeleble, voltatge màxim per el qual ha estat fabricat. 
 
Manca de costura o dermació que minvi les seves propietats. 
 
Calçat de seguretat contra impactes mecànics. 
 
Característiques generals: 
 
Estaran adequades les proteccions al medi agressor, químic, calor, mecànic, humitat, electricitat i 
perforació. 
 
El calçat cobrirà adequadament el peu, permetin desenvolupar un moviment normal al caminar.  
 
Banquetes aïllants de maniobres. MT-6. BOE 05/09/75. 
 
Condicions: 
 
En determinats treballs en tensió quan no pugui suprimir-se aquesta, s'habilitarà una banqueta aïllant 5 
vegades la tensió en circulació. 
 
Protecció de l'aparell respiratori. 
 
MT-7 adaptadors facials BOE 06/09/75. MT-8 filtres mecànics BOE 08/09/75. 
MT-9 caretes autofiltrants BOE 09/09/75. 



 

 

MT-10 filtres químics i mixtes contra amoníac BOE 10/09/75. 
MT-12 filtres químics i mixtes contra monòxid de carbó BOE 13/07/77. MT-14 filtres químics i mixtes 
contra clor BOE 21/05/78. 
MT-15 filtres químics i mixtes contra anhídrid sulfurós BOE 21/06/78. 
MT-20 equipaments de protecció de vies respiratòries semiatòmiques d'aire fresc, amb mànega de 
respiració BOE 05/01/81. 
MT filtres químics i mixtes contra àcid sulfúric BOE 03/04/81. 
 
Es col.locaran els filtres d'acord amb les normes del fabricant i a la compatibilitat del tòxic a aïllar 
dintre del filtre, i exhalació. 
 
Guants de protecció contra agents químics. 
 
El tipus de protector de guant, guardarà relació de compatibilitat amb l'àcid o matèria agressora, i no 
presentarà minves d'estanquitat. 
 
Cinturons de seguretat. 
 
MT-13 cinturó de subjecció BOE 02/09/77. MT-21 cinturó de suspensió BOE 16/03/81. MT-22 cinturó de 
caiguda BOE 17/03/81. 
 
A cada tipus de treball, subjecció, suspensió o previsió de caiguda s'assignarà el corresponent cinturó 
per evitar lesions, per esforços .abdominals. 
 
El conjunt de cinturons i amortitzadors garantirà una caiguda menor de 0,6 m. 
 
L'ancoratge suportarà al menys 700 Kg., i sempre amb relació a l'esforç més favorable que pugui 
desenvolupar-se. 
 
Oculars contra impactes. 
 
MT-16 Ullera de muntura tipus universal per protecció contra impactes BOE 17/08/78. MT-17 Oculars de 
protecció contra impactes BOE 09/09/78. 
 
MT-18 Oculars filtrants per viseres de soldadors BOE 21/06/79. S’escollirà el protector ocular en 
funció del tipus d'element agressor. 
 
Seran materials d'ús oftàlmic i neutres. 
 
Tindran la resistència química, física i mecànica, les muntures per amortir i evitar la caiguda del 
protector òptic. 
 
Portaran impresa en la muntura el tipus de resistència que tinguin. 
 
Botes impermeables a l'aigua i la humitat. 
 
Es faran servir botes altes de goma. 
 
Al més petit símptoma de tenir un deteriorament seran reemplaçades. 
 
Plantilles de protecció davant el risc de penetració. 
 
La plantilla evitarà la filtració. No cal que sigui rígida, amb un espès mínim de 3 mm. i de material 
resistent al punxonament. 
 
Roba de treball. 
 



 

 

La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims: 
 
Teixit lleuger i flexible, que pugui permetre una fàcil neteja i adequada condició de temperatura i humitat 
del lloc de treball. 
 
S'ajustarà be al cos. 
 
S'eliminarà els elements addicionals, per evitar perill d'enganxada. 
 
En casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 

 
Tindran la resistència mecànica, física i química adequada a la funció que hagin de complir, estimant-se 
amb un coeficient de seguretat, al menys de 5. 
 
Tancat de l'obra. 
 
És obligatori tancar l'obra de manera que impedeixi al vianant, per negligència l'entrada al recinte de 
l'obra. Es col.locarà una porta de dimensions adequades per el trànsit de camions o vehicles 
similars. 
 
La tanca serà de 1,90/2,00 m. d'alçada. 
 
En els recintes de soterrani es col.locarà una protecció quan es sobrepassi l'alçada de 1,5 m. mts., o 
bé presència de nens per proximitats d'escoles o condicions determinades que aconsellin protegir-lo 
be per manca d'il.luminació, etc... 
 
Serveis higiènics. 
 
Tindran la resistència al menys les senyalades en les accions gravitatòries d'edificació i la seva 
estabilitat complirà al menys els mateixos coeficients de seguretat. 
 
Rampes d'accés. 
 
Tindran la pendent màxima, adequada a la potència de la maquinaria amb la seva càrrega màxima, 
l'objecte d'evitar retrocessos. Es dimensionarà l'ample, d'acord per evitar esllavissaments de terres.  
 
De la mateixa manera s'organitzarà perquè no coincideixin en la rampa dues maquines, quan l'ample 
solament fos calculat per la màquina. 
 
Estintolaments i encofrats. 
 
Tindrà la resistència davant l'hipotesi de l'acció més favorable considerant un coeficient de 
seguretat de 5. 
 
Talls verticals als terrenys. 
 
No es sobrepassarà un tall vertical, sense cap filtració, apuntalament o qualsevol altre sistema, la 
màxima alçada crítica, descrita en els plànols. 
Quan hagi càrrega que afecti als cantells, s’haurà de recalcular i reduir la màxima alçada crítica en el 
tall vertical i adequar-la a un estat d'equilibri. 
 
Baranes de protecció. 
 
Es col.locaran com a màxim el suports de les baranes a 2,65 m. La resistència mínima es de 150 
Kgs./m. i amb un coeficient de seguretat de 5. La secció en fusta serà de 12x4 cm. Es composarà de 



 

 

passamans a una alçada d'un metre, passamà intermedi i sòcol de 15 cm. com a mínim. No es podrà 
emprar cordes i cintes de palet. La barana serà rígida. 
 
Es col.locaran en totes les obertures exteriors. En les zones de descàrrega de materials, s'utilitzaran, 
sistemes de descàrrega que no suposin perill de caiguda de personal. 
 
Barana a base de xarxa. 
 
Aquest sistema requereix un passamà superior, a fi d'aconseguir unes rígides superiors, en el conjunt 
de la barana. 
 
Xarxa de seguretat horitzontal. 
 
Ha de limitar-se aquesta xarxa a una caiguda de personal, estimada com a màxim e m. car la fletxa 
que produeix (f+7) 0981=E en kilojulis, en la xarxa, per una caiguda de 6 m. es l'ordre de 0,85 a 1,45 
m. i una distància al cantell de caiguda entre 2,70 i 4,05 m., per la qual cosa no existeix certesa que 
la xarxa col·locada en vertical, la sortida màxima de la mateixa es de 3 m., pugui recollir al 
treballador en la seva caiguda, s'ha interposar-ne un element metàl·lic en la caiguda. 
 
En ancoratges tindrà la resistència adequada a l'acció que es desenvolupa per efecte de la caiguda.  
 
Bastides metàl·liques. 
 
Es col.locaran inexcusablement baranes a partir de 2m d'alçada. 
 
Així mateix s'hauran de col.locar en totes les plataformes de treball que s'imposin a diferents alçades 
de la bastida. 
 
Tindran estintolaments sòlids i d'adequada resistència a la compressió en la base inferior. S'ancorarà 
convenientment per evitar el seu bolcat. 
 
Quan es facin servir acoplaments en voladissos, tenint per tant un moment de tomb, es calcularan 
els ancoratges, per neutralitzar-los. 
 
S'arriostraran per evitar tombs i trams no verticals. S'organitzarà de manera que es pugui accedir a 
les diferents alçades, sense que existeixin perill d'entrada o de sortida. 
 
En el muntatge i desmuntatge s'empraran cinturons de seguretat. 
 
Es col.locaran xarxes o tendals quan existeixin perill d'emissió de partícules sobre el personal o calçada.  
 
La plataforma mínima es de 0,6 m. 
 
Les baranes, composades per passamà superior, entremig i sòcol, tindran resistència de 150 KG/m2. Es 
protegiran les bastides de contacte de vehicles. 
 
Es calcularà la tensió en base segons alçada i càrregues. 
 
Escales de mà. 
Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S'ancorarà per la seva part superior i en la base tindran 
sabates antilliscants. 
 
Quan siguin de fusta els esglaons estaran ajustats. No es podrà passar de l'alçada de 5m. 
L'escala de mà, passarà 1m. per sobre del pis. 
 
Extintors. 
 



 

 

Es revisaran quan sigui necessari, segons la periodicitat del fabricant. 
 
Es tindrà cura del seu emplaçament de manera que quan es produeixi un incendi es pugui accedir al 
mateix sense perill de cremades. 
 
Electricitat. 
 
Es realitzarà d'acord amb el reglament electrotècnic de baixa tensió, així com el d'alta tensió i 
normes reglaments que el desenvolupen i complementen. 
 
La filosofia de la prevenció elèctrica, és el conjunt de la instal.lació que garantirà una protecció 
contra contactes directes i indirectes, segons es descriu en l'article 628 apartat, del REBT, així com els 
enllaços. 
 
Proteccions complementaries. 
 
Les proteccions que tinguessin reflex en l'estudi de seguretat, fossin necessàries, es justificaran amb 
partides d'alçada a justificar amb la aprovació expressa de la Direcció Tècnica del Projecte de 
Seguretat. 
 
Plec de condicions tècniques. 

 
En tot el referent a l'adquisició, recepció i utilització de materials, eines o maquinària que es facin 
servir per l'obra, el constructor s'atindrà a les practiques de la bona construcció, fent servir 
personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així ho requereixi. 
 
El Coordinador de Seguretat podrà requerir i sol·licitar documents acreditatius a l'adequada titulació. 
 
L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per el Pla de Seguretat. No obstant, l'evolució 
o la pròpia maquinària, tecnificació del constructor, o les característiques dels subcontractes, poden 
obligar a que el Pla s'allunyi de les previsions de l'estudi, tant en medis tècnics com valoració 
econòmica. Per això aquest Pla de Seguretat romandrà obert a tot el que suposi millorar la seguretat 
i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació vigent. 
 
En medis auxiliars que pertanyen a l'obra bàsica, i no al Pla de Seguretat, permetran la correcta 
execució de l'obra d'edificació, així com l’acompliment de la Seguretat del Projecte d'Estudi, i el Pla 
subsegüent, devent complir amb la seguretat que requereixi cada cas, l'estrebada de terra, (si no s'ha 
previst en el Pla de Seguretat), encofrats, xarxa de terres, etc... 
 
Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció des de el seu començament fins al  
seu acabament, deuran disposar del mateix grau de Seguretat que en el conjunt acabat. 
 
La col·locació de medis de protecció col.lectiva, requerirà la utilització, en el seu cas, de sistemes de 
protecció individuals. Es l'anomenada "La Seguretat dintre de la Seguretat". 
 
Plec de condicions jurídiques. 

 
És competència exclusiva del Coordinador de Seguretat o en el seu cas de la Direcció Tècnica l'aprovació 
del Pla de Seguretat, així com les modificacions en funció del procés d'execució de l'obra, de les 
omissions i contradiccions aparents i de la expedició d'ordres complementaries per el 
desenvolupament del mateix. 
 
Els treballs a realitzar, estaran subjectes a les disposicions del Pla de Seguretat, a les modificacions 
aprovades expressament i a les ordres i instruccions complementaries emeses pel Coordinador de 
Seguretat o per la Direcció Tècnica. 
 



 

 

Tots els materials satisfaran les condicions establertes en la documentació del Pla de Seguretat. Es  
refusaran les que no s'ajustin a les prescripcions o siguin defectuoses o no reuneixin condicions de 
solidesa. 
 
Quan el Coordinador de seguretat o la Direcció Tècnica tingués fonaments per creure en l'existència del 
no compliment de determinacions del Pla de Seguretat, podrà donar ordre en qualsevol moment i sense 
càrrec, els treballs necessaris per el seu arranjament. 
 
El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació del Coordinador de Seguretat o en el seu cas de 
la Direcció Tècnica cap variació del Pla de Seguretat o d'una modificació que estigui aprovada.  
 
El contractista estarà obligat a complir les condicions del Plec de Condicions, Memòria, Plànols i 
Pressupost, les especificacions de la contracta i les ordres complementàries que el Coordinador de 
Seguretat o de la Direcció Tècnica de l'obra. 
 
El contractista comunicarà fefaentment i amb la deguda antelació, l'inici dels treballs d'elevat risc o 
aquells que hagin de quedar amagats, a l'objecte del seu examen i aprovació del Coordinador de 
Seguretat o de la Direcció Tècnica de l'obra en el seu cas 
 
S'anotaran en el Llibre d'Incidències, l'inobservancia de les instruccions i recomanacions preventives 
recollides en l'Estudi de Seguretat i Pla de Seguretat. 
 
Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, Coordinador de Seguretat o en el seu cas la 
Direcció facultativa, trametrà en el termini de 24 hores, cada una de les copies als destinataris 
previstos, es a dir, Inspecció de Treball, Direcció Facultativa i Tècnica del Comitè de Seguretat i 
Salut i del Constructor o Propietari segons els casos. 
 
A Vallfogona de Balaguer juny de 2021 
 
 
 
L’enginyer d’edificació municial 
JOSEP CASES I ROCA 



 
 

VI.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 P.a. Demolició d'equipament esportiu. Demolició amb retroexcavadora equiada amb martell

pnemàtic de formigó armat en fonamentació de porteries de futbol, inclós càrrega i descàrrega

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total p.a.  ......: 1,000

1.2 P.a. Treballs topografia del camp inclòs la col.locació de tres o més bases de replanteig de caràcter

permament durant el transcurs de l'obra

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total p.a.  ......: 1,000

1.3 M3 Excavació en obertura de caixa de terres de consistència mitja, realitzada amb mitjans

mecànics, inclòs extracció a les vores i perfilat de fondos i laterals. Inclòs carrega mecànica.

Mesurat el volum en perfil natural. Excavació terreny mitjà (SPT <20), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 95,000 58,000 0,250 1.377,500excavació del camp delimtat propsat de 95,00 x 58,00

1.377,500 1.377,500

Total m3  ......: 1.377,500

1.4 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM.Compactació i perfilat

superficial realitzada amb motonivelladora i compactador autopropulsada, inclós pp de regat

irefinament de la superficie final. Mesurada superficie real exectuada.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 95,000 58,000 5.510,000compactació del terreny i reperfilat amb compactació inclora i
reg per a poder treballar millor 

5.510,000 5.510,000

Total m2  ......: 5.510,000

1.5 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb

retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.Excavació de rasses en terres de

consisténcia mitja amb mitjans mecánics, inclòs càrrega. Perfilat de fondos i laterals. Mesurat

el volum en perfil natural.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 58,000 0,200 0,200 4,640Vorades
2,00 95,000 0,500 0,750 71,250Canonada diàmetre 200
1,00 40,000 0,500 0,750 15,000Canonada  diàmetre 250
2,00 95,000 0,300 0,300 17,100Xarxa de reg
2,00 58,000 0,300 0,300 10,440Xarxa de reg
1,00 25,000 0,300 0,300 2,250Xarxa de reg

120,680 120,680

Total m3  ......: 120,680

1.6 M3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la

càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,25 1.377,500 1.721,875partida I.3. esponjament 25%
1,25 120,680 150,850partida I.5 esponjament 25%

1.872,725 1.872,725

Total m3  ......: 1.872,725

1.7 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de

la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a

compactar, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 95,000 0,500 0,300 28,500Canonada diàmetre 200
1,00 58,000 0,500 0,300 8,700Canonada diàmetre 250
2,00 95,000 0,300 0,200 11,400Xarxa de reg
2,00 58,000 0,300 0,200 6,960Xarxa de reg
1,00 25,000 0,300 0,200 1,500Xarxa de reg

57,060 57,060

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES

Nº Ud Descripció Amidament
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Total m3  ......: 57,060

1.8 M3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 95,000 58,000 0,250 1.377,500

1.377,500 1.377,500

Total m3  ......: 1.377,500

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES

Nº Ud Descripció Amidament
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2.1 M Cuneta canal semiplana, d'1,0 m d'amplària mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de

resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,

càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 99,550 199,100

199,100 199,100

Total m  ......: 199,100

2.2 M2 Gespa artificial.Subministrament i instal.lació de gespa artificial dissenyat especialment per a

la práctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte d'esquitxada o "splash" del

cautxú grácies a les fibres monofilament de polietilé d'alta densitat. Un fil monofilament amb

secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.300 Dtex (mínim 6 nervis) de 360 Micres i 1

mm d'amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran un mínim de 6 fibres monofilament de

identica composició. Fibres de mínim 60 mm de altura i 7.244 puntades/m2 12 puntades per

cada 10 cm, teixida amb una separació de fileres o galga máxima de 5/8. Pes de la fibra 1.371

gr/m2 i pes total mínim de 2.511 gr/m2. Col.locació mitjançant encolat de juntes dels rulls amb

cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 20

kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 16 kg/m2

cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5 mm. Fil de polietilé teixit sobre un backing amb pes

mínim del recobriment 900 gr/m2 i pes total del backing de 1.140 gr/m2 especialment reforcat

100% polipropilé. Servit en rulls de mínim 4 m d'amplada. Marcatge de línies de Futbol 11 en

color blanc de 10 cm. d'amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en complimentde la

reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar segons resultat

de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb

certificat FIFA QUALITY.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 95,000 58,000 5.510,000

5.510,000 5.510,000

Total m2  ......: 5.510,000

2.3 M Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de

20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 58,000 116,000

116,000 116,000

Total m  ......: 116,000

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTS

Nº Ud Descripció Amidament
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3.1 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de

maó calat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

14,00 14,000

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000

3.2 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de

600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

8,00 8,000

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

3.3 M Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 95,000 190,000Canonada diàmetre 200

190,000 190,000

Total m  ......: 190,000

3.4 M Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 40,000 40,000Canonada  diàmetre 250

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000

3.5 U Programador rec RAIN BIRD ESP amb módul d'extensió o similar aprovat expressament per la

Direcció Facultativa. Inclòs connexions elèctriques. Completament instal.lat i en funcionament.

2 solenoides Rain Bird més vàlvula mestra (o un relé d'arrencada bomba) per estació. Inclòs

fixació en mur, connexió a xarxa eléctrica.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

3.6 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,

unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Línea

d'alimentació per electroválvula formada per conductor multifilar de coure de secció de

2,5mm2, totalment instal.lat, muntat i connexionat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 95,000 190,000
2,00 58,000 116,000
1,00 25,000 25,000

331,000 331,000

Total m  ......: 331,000

3.7 Ut Canó sectorial de retorn lent. Canons de rec RAIN GUN SR-3003 2" o similar aprovat per D.F.,

de llarg abast, inclòs adaptador 3" talat. SR-3003, inclósacabat i funcionant. Col.locat sobre

poste elevat, inclòs amb brida d'acoblament ràpid de 3 polzades.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6,00 6,000

6,000 6,000

Total ut  ......: 6,000

3.8 U Entrada electrovàlvula.Col.lector d'entrada de válvula formada d'accessòris de connexió	per t

electrosoldada de 90mm, enllaç de colze 90º, electroválvula de 3" i pp, d'accessoris de

connexió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6,00 6,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT,INSTAL.LACIONS

Nº Ud Descripció Amidament

INSTALACIÓN DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE VALFOGONA DE BALAGUER.JUNY DE 2021 Pàgina 4



6,000 6,000

Total u  ......: 6,000

3.9 U Sortida electroválvula. Col.lector de sortida de vàlvula format per reducció galvanitzada 3'-2',

bobina de 50-60cm, de canya galvanitzada de 2',bobina de 30/50cm de canya galvanitzada de 2'

i pp d'accessòris de connexió.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6,00 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000

3.10 P.a. Connexió a la xarxa general. Partida per a feines de connexió de servei a la xarxa general de

proveïment, comprès la demolició del paviment, excavació, càrrega, transport, farciments amb

subbase, canalització i connexions

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total p.a.  ......: 1,000

3.11 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant

accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.circuit rec en connexió de xarxa a

programador i de programador a circuit de rec tancat. Totalment instal.lada segons Normes

NTE-IFA-13

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

15,00 15,000

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000

3.12 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. circuit rec en connexió de xarxa a

programador i de programador a circuit de rec tancat. Totalment instal.lada segons Normes

NTE-IFA-13

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 95,000 190,000
2,00 58,000 116,000

306,000 306,000

Total m  ......: 306,000

3.13 M Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a

canalització soterrada

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 95,000 190,000
2,00 58,000 116,000

306,000 306,000

Total m  ......: 306,000

3.14 U Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125

mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15

(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15

(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament

per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

3.15 U Kit de protecció antidescárregues eléctriques LPVK-12E de RAIN BIRD

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT,INSTAL.LACIONS

Nº Ud Descripció Amidament

INSTALACIÓN DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE VALFOGONA DE BALAGUER.JUNY DE 2021 Pàgina 5



3.16 U Replanteig de la instal.lació, proves de càrrega, estanqueïtat i reg, així com la regulació dels

canoins, programació i cabals per a optimitzar el reg i el seu funcionament

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

3.17 U Quadre elèctric, connexió a xarxa elèctrica amb corresponents comptadors, protectors,

arrencadors, relés tèrmics,fusibles calibrats, interruptors, commutadores, canalitzadores,

vàlvula de retenció, peces especials i demés connexions. Completament instal.lat i provat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT,INSTAL.LACIONS
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4.1 U Excavació sabata porteria. Excavació de pous en terres de consisténcia mitjana, realitzada

amb mitjans manuals fins una profunditat máxima de 1,5m, inclús extracció a les voreres, pp

d'extracció d'aigua en cas necessári i perfilat dels fons i laterals. Mesurada la superficie

teórica per profunditat real.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

4,00 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

4.2 U Excavació sabata banderí. Excavació de pous en terres de consisténcia mitjana, realitzada

amb mitjans manuals fins una profunditat máxima de 1,5m, inclús extracció a les voreres, pp

d'extracció d'aigua en cas necessári i perfilat dels fons i laterals. Mesurada la superficie

teórica per profunditat real.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

4,00 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

4.3 U Porteries de futbol 11. Joc de porteries reglamentàries de Futbol 11 de tub pintat, inclòs xarxa

de nylon, enganxaments, col.locació de porteriaancorada al terreny. Mesurada la unitat

instal.lada.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

4.4 U Banderins. Joc de banderins flexibles d'altura mínima 1,20

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

4.5 U Porteria de futbol 7 abatible. Joc de Porteria Fut-7 en tub d'alumini abatible lateralment. Inclòs

marcs d'alumini, secció arrodonida de diámetre 90mm, sistema d'abatiment en perfil metàl.lic,

arquilles superiors metál.lics. Totes les parts metàl.liques van galvanitzades. Longituds

possibles a assolir amb els braços telescòpics: de 1400 mm a 2400 mm i de 2200 mm a

3100mm. Inclou junta toràcica .Inclós sistema d'ancoratge al terra mitjancant dau de formigó

HM-25/P/20/I amb baina d'acer galvanitzat, muntatge i col.locació.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

VALLFOGONA DE BALAGUER, a JUNY de 2021
ENGINYER D'EDIFICACIÓ MUNICIPAL

JOSEP CASES I ROCA

Pressupost parcial nº 4 EQUIPAMENTS
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Quadre de preus nº 1

1 TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE
TERRES

1.1 p.a. Demolició d'equipament esportiu. Demolició
amb retroexcavadora equiada amb martell
pnemàtic de formigó armat en fonamentació de
porteries de futbol, inclós càrrega i descàrrega 471,28 QUATRE-CENTS SETANTA-U

EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

1.2 p.a. Treballs topografia del camp inclòs la
col.locació de tres o més bases de replanteig de
caràcter permament durant el transcurs de l'obra 645,04 SIS-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS

1.3 m3 Excavació en obertura de caixa de terres de
consistència mitja, realitzada amb mitjans
mecànics, inclòs extracció a les vores i perfilat de
fondos i laterals. Inclòs carrega mecànica. Mesurat
el volum en perfil natural. Excavació terreny mitjà
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió. 3,70 TRES EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS

1.4 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb
compactació del 95% PM.Compactació i perfilat
superficial realitzada amb motonivelladora i
compactador autopropulsada, inclós pp de regat
irefinament de la superficie final. Mesurada
superficie real exectuada. 0,33 TRENTA-TRES CÈNTIMS

1.5 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat.Excavació de rasses en terres de
consisténcia mitja amb mitjans mecánics, inclòs
càrrega. Perfilat de fondos i laterals. Mesurat el
volum en perfil natural. 5,46 CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

1.6 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de fins a 2 km 0,48 QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

1.7 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM 5,16 CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

1.8 m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge
del material al 95% del PM 16,95 SETZE EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS

2 PAVIMENTS

2.1 m Cuneta canal semiplana, d'1,0 m d'amplària
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants 16,64 SETZE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Import
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2.2 m2 Gespa artificial.Subministrament i instal.lació de
gespa artificial dissenyat especialment per a la
práctica del futbol i la reducció del desplaçament i
del efecte d'esquitxada o "splash" del cautxú
grácies a les fibres monofilament de polietilé d'alta
densitat. Un fil monofilament amb secció diamant
multinervat en la seva totalitat de 13.300 Dtex
(mínim 6 nervis) de 360 Micres i 1 mm d'amplada
de la fibra. A cada puntada hi aniran un mínim de 6
fibres monofilament de identica composició. Fibres
de mínim 60 mm de altura i 7.244 puntades/m2 12
puntades per cada 10 cm, teixida amb una
separació de fileres o galga máxima de 5/8. Pes de
la fibra 1.371 gr/m2 i pes total mínim de 2.511
gr/m2. Col.locació mitjançant encolat de juntes dels
rulls amb cola de PU. Fibra amb tractament anti
UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb
aprox. 20 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta
i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 16
kg/m2 cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5 mm.
Fil de polietilé teixit sobre un backing amb pes
mínim del recobriment 900 gr/m2 i pes total del
backing de 1.140 gr/m2 especialment reforcat
100% polipropilé. Servit en rulls de mínim 4 m
d'amplada. Marcatge de línies de Futbol 11 en color
blanc de 10 cm. d'amplada i pel futbol 7 en color
groc o blau, en complimentde la reglamentació de
la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de
certificar segons resultat de la prova als assajos de
laboratori requerits. Sistema de gespa artificial
homologat amb certificat FIFA QUALITY. 15,41 QUINZE EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

2.3 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa,
amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 17,95 DISSET EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS

3 SANEJAMENT,INSTAL.LACIONS

3.1 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat. 113,16 CENT  TRETZE EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS

3.2 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter 58,87 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

3.3 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa 8,29 VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS

3.4 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa 9,58 NOU EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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3.5 u Programador rec RAIN BIRD ESP amb módul
d'extensió o similar aprovat expressament per la
Direcció Facultativa. Inclòs connexions elèctriques.
Completament instal.lat i en funcionament. 2
solenoides Rain Bird més vàlvula mestra (o un relé
d'arrencada bomba) per estació. Inclòs fixació en
mur, connexió a xarxa eléctrica. 113,34 CENT  TRETZE EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

3.6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub. Línea d'alimentació per
electroválvula formada per conductor multifilar de
coure de secció de 2,5mm2, totalment instal.lat,
muntat i connexionat 2,02 DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS

3.7 ut Canó sectorial de retorn lent. Canons de rec
RAIN GUN SR-3003 2" o similar aprovat per D.F.,
de llarg abast, inclòs adaptador 3" talat. SR-3003,
inclósacabat i funcionant. Col.locat sobre poste
elevat, inclòs amb brida d'acoblament ràpid de 3
polzades. 989,52 NOU-CENTS VUITANTA-NOU

EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

3.8 u Entrada electrovàlvula.Col.lector d'entrada de
válvula formada d'accessòris de connexió	per t
electrosoldada de 90mm, enllaç de colze 90º,
electroválvula de 3" i pp, d'accessoris de connexió 419,58 QUATRE-CENTS DINOU EUROS

AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

3.9 u Sortida electroválvula. Col.lector de sortida de
vàlvula format per reducció galvanitzada 3'-2',
bobina de 50-60cm, de canya galvanitzada de
2',bobina de 30/50cm de canya galvanitzada de 2' i
pp d'accessòris de connexió. 182,08 CENT  VUITANTA-DOS EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS

3.10 p.a. Connexió a la xarxa general. Partida per a
feines de connexió de servei a la xarxa general de
proveïment, comprès la demolició del paviment,
excavació, càrrega, transport, farciments amb
subbase, canalització i connexions 942,48 NOU-CENTS QUARANTA-DOS

EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

3.11 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa.circuit rec en
connexió de xarxa a programador i de programador
a circuit de rec tancat. Totalment instal.lada segons
Normes NTE-IFA-13 7,58 SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS

3.12 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
circuit rec en connexió de xarxa a programador i de
programador a circuit de rec tancat. Totalment
instal.lada segons Normes NTE-IFA-13 7,41 SET EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

3.13 m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada 1,46 U EURO AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS
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3.14 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per reductor manual,
muntada en pericó de canalització soterrada 180,62 CENT  VUITANTA EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

3.15 u Kit de protecció antidescárregues eléctriques
LPVK-12E de RAIN BIRD 128,24 CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

3.16 u Replanteig de la instal.lació, proves de càrrega,
estanqueïtat i reg, així com la regulació dels
canoins, programació i cabals per a optimitzar el
reg i el seu funcionament 178,19 CENT  SETANTA-VUIT EUROS AMB

DINOU CÈNTIMS

3.17 u Quadre elèctric, connexió a xarxa elèctrica amb
corresponents comptadors, protectors, arrencadors,
relés tèrmics,fusibles calibrats, interruptors,
commutadores, canalitzadores, vàlvula de retenció,
peces especials i demés connexions.
Completament instal.lat i provat. 1.130,96 MIL CENT  TRENTA EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS

4 EQUIPAMENTS

4.1 u Excavació sabata porteria. Excavació de pous en
terres de consisténcia mitjana, realitzada amb
mitjans manuals fins una profunditat máxima de
1,5m, inclús extracció a les voreres, pp d'extracció
d'aigua en cas necessári i perfilat dels fons i
laterals. Mesurada la superficie teórica per
profunditat real. 94,26 NORANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

4.2 u Excavació sabata banderí. Excavació de pous en
terres de consisténcia mitjana, realitzada amb
mitjans manuals fins una profunditat máxima de
1,5m, inclús extracció a les voreres, pp d'extracció
d'aigua en cas necessári i perfilat dels fons i
laterals. Mesurada la superficie teórica per
profunditat real. 56,54 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.3 u Porteries de futbol 11. Joc de porteries
reglamentàries de Futbol 11 de tub pintat, inclòs
xarxa de nylon, enganxaments, col.locació de
porteriaancorada al terreny. Mesurada la unitat
instal.lada. 1.194,96 MIL CENT  NORANTA-QUATRE

EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS

4.4 u Banderins. Joc de banderins flexibles d'altura
mínima 1,20 136,71 CENT  TRENTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

4.5 u Porteria de futbol 7 abatible. Joc de Porteria Fut-7
en tub d'alumini abatible lateralment. Inclòs marcs
d'alumini, secció arrodonida de diámetre 90mm,
sistema d'abatiment en perfil metàl.lic, arquilles
superiors metál.lics. Totes les parts metàl.liques
van galvanitzades. Longituds possibles a assolir
amb els braços telescòpics: de 1400 mm a 2400
mm i de 2200 mm a 3100mm. Inclou junta toràcica
.Inclós sistema d'ancoratge al terra mitjancant dau
de formigó HM-25/P/20/I amb baina d'acer
galvanitzat, muntatge i col.locació. 2.090,27 DOS MIL NORANTA EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS
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VALLFOGONA DE BALAGUER, a JUNY de
2021

ENGINYER D'EDIFICACIÓ MUNICIPAL

JOSEP CASES I ROCA
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Quadre de preus nº 2

1 TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES

1.1 p.a. Demolició d'equipament esportiu. Demolició amb retroexcavadora equiada amb martell
pnemàtic de formigó armat en fonamentació de porteries de futbol, inclós càrrega i
descàrrega

Sense descomposició 471,28
471,28

1.2 p.a. Treballs topografia del camp inclòs la col.locació de tres o més bases de replanteig de
caràcter permament durant el transcurs de l'obra

Sense descomposició 645,04
645,04

1.3 m3 Excavació en obertura de caixa de terres de consistència mitja, realitzada amb mitjans
mecànics, inclòs extracció a les vores i perfilat de fondos i laterals. Inclòs carrega
mecànica. Mesurat el volum en perfil natural. Excavació terreny mitjà (SPT <20), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.

Maquinària 3,70
3,70

1.4 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM.Compactació i perfilat
superficial realitzada amb motonivelladora i compactador autopropulsada, inclós pp de
regat irefinament de la superficie final. Mesurada superficie real exectuada.

Maquinària 0,33
0,33

1.5 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.Excavació de rasses en terres de
consisténcia mitja amb mitjans mecánics, inclòs càrrega. Perfilat de fondos i laterals.
Mesurat el volum en perfil natural.

Mà d'obra 1,49
Maquinària 3,95
Resta d'Obra 0,02

5,46
1.6 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la

càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Maquinària 0,48
0,48

1.7 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Maquinària 5,16
5,16

1.8 m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Mà d'obra 0,92
Maquinària 4,98
Materials 11,04
Resta d'Obra 0,01

16,95

2 PAVIMENTS

2.1 m Cuneta canal semiplana, d'1,0 m d'amplària mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Mà d'obra 3,77
Maquinària 2,67
Materials 10,14
Resta d'Obra 0,06

16,64
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2.2 m2 Gespa artificial.Subministrament i instal.lació de gespa artificial dissenyat especialment
per a la práctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte d'esquitxada o
"splash" del cautxú grácies a les fibres monofilament de polietilé d'alta densitat. Un fil
monofilament amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.300 Dtex (mínim 6
nervis) de 360 Micres i 1 mm d'amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran un mínim de 6
fibres monofilament de identica composició. Fibres de mínim 60 mm de altura i 7.244
puntades/m2 12 puntades per cada 10 cm, teixida amb una separació de fileres o galga
máxima de 5/8. Pes de la fibra 1.371 gr/m2 i pes total mínim de 2.511 gr/m2. Col.locació
mitjançant encolat de juntes dels rulls amb cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA
resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 20 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta
i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 16 kg/m2 cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5
mm. Fil de polietilé teixit sobre un backing amb pes mínim del recobriment 900 gr/m2 i pes
total del backing de 1.140 gr/m2 especialment reforcat 100% polipropilé. Servit en rulls de
mínim 4 m d'amplada. Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. d'amplada i
pel futbol 7 en color groc o blau, en complimentde la reglamentació de la RFEF. Aquests
paràmetres míninms s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos de
laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY.

Sense descomposició 15,41
15,41

2.3 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-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

Mà d'obra 11,90
Materials 5,87
Resta d'Obra 0,18

17,95

3 SANEJAMENT,INSTAL.LACIONS

3.1 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat.

Mà d'obra 65,75
Materials 46,42
Resta d'Obra 0,99

113,16
3.2 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de

600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Mà d'obra 13,39
Materials 45,28
Resta d'Obra 0,20

58,87
3.3 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid

nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

Mà d'obra 0,63
Materials 7,65
Resta d'Obra 0,01

8,29
3.4 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid

nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

Mà d'obra 0,63
Materials 8,94
Resta d'Obra 0,01

9,58
3.5 u Programador rec RAIN BIRD ESP amb módul d'extensió o similar aprovat expressament

per la Direcció Facultativa. Inclòs connexions elèctriques. Completament instal.lat i en
funcionament. 2 solenoides Rain Bird més vàlvula mestra (o un relé d'arrencada bomba)
per estació. Inclòs fixació en mur, connexió a xarxa eléctrica.

Mà d'obra 23,17
Materials 89,59
Resta d'Obra 0,58

113,34
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3.6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Línea
d'alimentació per electroválvula formada per conductor multifilar de coure de secció de
2,5mm2, totalment instal.lat, muntat i connexionat

Mà d'obra 0,65
Materials 1,36
Resta d'Obra 0,01

2,02
3.7 ut Canó sectorial de retorn lent. Canons de rec RAIN GUN SR-3003 2" o similar aprovat per

D.F., de llarg abast, inclòs adaptador 3" talat. SR-3003, inclósacabat i funcionant. Col.locat
sobre poste elevat, inclòs amb brida d'acoblament ràpid de 3 polzades.

Sense descomposició 989,52
989,52

3.8 u Entrada electrovàlvula.Col.lector d'entrada de válvula formada d'accessòris de connexió
per t electrosoldada de 90mm, enllaç de colze 90º, electroválvula de 3" i pp, d'accessoris de
connexió

Mà d'obra 68,90
Materials 349,65
Resta d'Obra 1,03

419,58
3.9 u Sortida electroválvula. Col.lector de sortida de vàlvula format per reducció galvanitzada

3'-2', bobina de 50-60cm, de canya galvanitzada de 2',bobina de 30/50cm de canya
galvanitzada de 2' i pp d'accessòris de connexió.

Mà d'obra 68,90
Materials 112,15
Resta d'Obra 1,03

182,08
3.10 p.a. Connexió a la xarxa general. Partida per a feines de connexió de servei a la xarxa

general de proveïment, comprès la demolició del paviment, excavació, càrrega, transport,
farciments amb subbase, canalització i connexions

Sense descomposició 942,48
942,48

3.11 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.circuit rec en connexió de xarxa a
programador i de programador a circuit de rec tancat. Totalment instal.lada segons Normes
NTE-IFA-13

Mà d'obra 2,60
Materials 4,94
Resta d'Obra 0,04

7,58
3.12 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de

pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. circuit rec en
connexió de xarxa a programador i de programador a circuit de rec tancat. Totalment
instal.lada segons Normes NTE-IFA-13

Mà d'obra 2,55
Materials 4,82
Resta d'Obra 0,04

7,41
3.13 m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador

de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com
a canalització soterrada

Mà d'obra 0,87
Materials 0,58
Resta d'Obra 0,01

1,46
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3.14 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització
soterrada

Mà d'obra 64,42
Materials 115,23
Resta d'Obra 0,97

180,62
3.15 u Kit de protecció antidescárregues eléctriques LPVK-12E de RAIN BIRD

Mà d'obra 43,10
Materials 84,49
Resta d'Obra 0,65

128,24
3.16 u Replanteig de la instal.lació, proves de càrrega, estanqueïtat i reg, així com la regulació

dels canoins, programació i cabals per a optimitzar el reg i el seu funcionament

Sense descomposició 178,19
178,19

3.17 u Quadre elèctric, connexió a xarxa elèctrica amb corresponents comptadors, protectors,
arrencadors, relés tèrmics,fusibles calibrats, interruptors, commutadores, canalitzadores,
vàlvula de retenció, peces especials i demés connexions. Completament instal.lat i provat.

Sense descomposició 1.130,96
1.130,96

4 EQUIPAMENTS

4.1 u Excavació sabata porteria. Excavació de pous en terres de consisténcia mitjana,
realitzada amb mitjans manuals fins una profunditat máxima de 1,5m, inclús extracció a les
voreres, pp d'extracció d'aigua en cas necessári i perfilat dels fons i laterals. Mesurada la
superficie teórica per profunditat real.

Sense descomposició 94,26
94,26

4.2 u Excavació sabata banderí. Excavació de pous en terres de consisténcia mitjana,
realitzada amb mitjans manuals fins una profunditat máxima de 1,5m, inclús extracció a les
voreres, pp d'extracció d'aigua en cas necessári i perfilat dels fons i laterals. Mesurada la
superficie teórica per profunditat real.

Sense descomposició 56,54
56,54

4.3 u Porteries de futbol 11. Joc de porteries reglamentàries de Futbol 11 de tub pintat, inclòs
xarxa de nylon, enganxaments, col.locació de porteriaancorada al terreny. Mesurada la
unitat instal.lada.

Sense descomposició 1.194,96
1.194,96

4.4 u Banderins. Joc de banderins flexibles d'altura mínima 1,20

Sense descomposició 136,71
136,71

4.5 u Porteria de futbol 7 abatible. Joc de Porteria Fut-7 en tub d'alumini abatible lateralment.
Inclòs marcs d'alumini, secció arrodonida de diámetre 90mm, sistema d'abatiment en perfil
metàl.lic, arquilles superiors metál.lics. Totes les parts metàl.liques van galvanitzades.
Longituds possibles a assolir amb els braços telescòpics: de 1400 mm a 2400 mm i de
2200 mm a 3100mm. Inclou junta toràcica .Inclós sistema d'ancoratge al terra mitjancant
dau de formigó HM-25/P/20/I amb baina d'acer galvanitzat, muntatge i col.locació.

Sense descomposició 2.090,27
2.090,27

VALLFOGONA DE BALAGUER, a JUNY de 2021
ENGINYER D'EDIFICACIÓ MUNICIPAL

JOSEP CASES I ROCA
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Quadre de mà d'obra



1 A012M000 23,26 61,429 h 1.428,84Oficial 1a muntador
2 A012H000 23,26 11,085 h 257,84Oficial 1a electricista
3 A0121000 22,51 13,937 h 313,72Oficial 1a
4 A012N000 22,51 47,878 h 1.077,73Oficial 1a d'obra pública
5 A013M000 19,99 21,441 h 428,61Ajudant muntador
6 A013H000 19,96 11,085 h 221,26Ajudant electricista
7 A0150000 19,35 8,960 h 173,38Manobre especialista
8 A0140000 18,80 165,191 h 3.105,59Manobre

Total mà d'obra: 7.006,97

Quadre de mà d'obra Pàgina 1
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Quadre de materials



1 BJSB2320 345,42 6,000 u 2.072,52Electrovàlvula per a instal·lacio
de reg, d'3" de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de
16 bar i amb regulador de cabal

2 BN4316E0 115,23 1,000 u 115,23Vàlvula de papallona concèntrica,
segons norma UNE-EN 593, manual,
de doble brida, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor
manual

3 BJSC5AC0 112,15 6,000 u 672,90Sortida vàlvules amb reductors
4 BJSA1061 89,59 1,000 u 89,59Programador rec RAIN BIRD ESP amb

módul d'extensió o similar aprovat
expressament per la Direcció
Facultativa. Inclòs connexions
elèctriques. Completament
instal.lat i en funcionament. 2
solenoides Rain Bird més vàlvula
mestra (o un relé d'arrencada
bomba) per estació. Inclòs fixació
en mur, connexió a xarxa
eléctrica.

5 BN8515E0 84,49 1,000 u 84,49Vàlvula de retenció de bola segons
norma UNE-EN 12334, amb brides, de
125 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi
(150 micres) i bola de fosa
nodular GGG40 recoberta de cautxú
nitril (NBR)

6 BFWB1F42 67,01 0,015 u 1,01Accessori per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

7 B064300C 63,50 39,349 m3 2.498,66Formigó 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

8 B06NN14C 55,27 5,452 m3 301,33Formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/P/40

9 BDKZHJB0 45,12 8,000 u 360,96Bastiment quadrat i tapa quadrada
de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124

10 BFWB1C05 44,99 0,306 u 13,77Accessori per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

11 B0710150 31,83 0,040 t 1,27Morter per a ram de paleta, classe
M 5 (5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

12 B0710250 29,12 0,232 t 6,76Morter per a ram de paleta, classe
M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

13 B0310500 17,41 0,392 t 6,82Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
14 B0372000 9,53 1.584,125 m3 15.096,71Tot-u artificial
15 BD7F6370 8,94 40,000 m 357,60Tub de PVC de 250 mm de diàmetre

nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

16 BD7F4370 7,65 190,000 m 1.453,50Tub de PVC de 200 mm de diàmetre
nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

Quadre de materials Pàgina 1
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17 BJSWE300 4,23 6,000 u 25,38Conjunt d'accessoris per al
muntatge d'una electrovàlvula
d'1"1/2

18 BFB1F400 3,90 15,300 m 59,67Tub de polietilè de designació PE
100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 12201-2

19 BFB1C400 3,85 312,120 m 1.201,66Tub de polietilè de designació PE
100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 12201-2

20 B96512D0 3,06 121,800 m 372,71Vorada recta de formigó, monocapa,
amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340

21 B0DZA000 2,66 4,978 l 13,24Desencofrant
22 B0111000 1,65 68,875 m3 113,64Aigua
23 B0DF8H0A 1,47 14,098 u 20,72Motlle metàl·lic per a encofrat de

pericó de registre de 57x57x125
cm, per a 150 usos

24 BG319130 1,33 337,620 m 449,03Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de PVC

25 B0A31000 1,32 14,933 kg 19,71Clau acer
26 B0A14200 1,14 4,978 kg 5,67Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
27 BFYB1F42 0,89 15,000 u 13,35Part proporcional d'elements de

muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, per a
soldar

28 BFYB1C05 0,85 306,000 u 260,10Part proporcional d'elements de
muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

29 BG22RB10 0,57 312,120 m 177,91Tub corbable corrugat de PVC, de
50 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

30 B0D21030 0,38 149,325 m 56,74Tauló de fusta de pi per a 10 usos
31 B0F1D2A1 0,18 251,958 u 45,35Maó calat, de 290x140x100 mm, per

a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

Total materials: 25.968,00

Quadre de materials Pàgina 2
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Quadre de maquinària



1 C1312340 82,15 61,988 h 5.092,31Pala excavadora giratoria sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

2 C13350C0 65,33 52,345 h 3.419,70Corró vibratori autopropulsat, de
12 a 14 t

3 C1105A00 63,16 1,792 h 113,18Retroexcavadora amb martell
trencador

4 C1331100 56,77 61,423 h 3.486,98Motoanivelladora petita
5 C1335080 49,78 3,081 h 153,37Corró vibratori autopropulsat, de 8

a 10 t
6 C1313330 49,35 18,480 h 911,99Retroexcavadora sobre pneumàtics de

8 a 10 t
7 C1502F00 45,34 11,020 h 499,65Camió cisterna de 10 m3
8 C1502E00 41,18 34,438 h 1.418,16Camió cisterna de 8 m3
9 C1501800 40,27 22,473 h 904,99Camió per a transport de 12 t

Total maquinària: 16.000,33
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1 TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES

1.1 1.1 p.a. Demolició d'equipament esportiu. Demolició amb retroexcavadora

equiada amb martell pnemàtic de formigó armat en fonamentació de

porteries de futbol, inclós càrrega i descàrrega

Sense descomposició 471,28

Preu total arrodonit per p.a.  .................................… 471,28

1.2 1.2 p.a. Treballs topografia del camp inclòs la col.locació de tres o més bases de

replanteig de caràcter permament durant el transcurs de l'obra

Sense descomposició 645,04

Preu total arrodonit per p.a.  .................................… 645,04

1.3 F221C272 m3 Excavació en obertura de caixa de terres de consistència mitja, realitzada

amb mitjans mecànics, inclòs extracció a les vores i perfilat de fondos i

laterals. Inclòs carrega mecànica. Mesurat el volum en perfil natural.

Excavació terreny mitjà (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i

càrrega directa sobre camió.

C1312340 0,045 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics … 82,15 3,70

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 3,70

1.4 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95%

PM.Compactació i perfilat superficial realitzada amb motonivelladora i

compactador autopropulsada, inclós pp de regat irefinament de la

superficie final. Mesurada superficie real exectuada.

C1331100 0,002 h Motoanivelladora petita 56,77 0,11
C13350C0 0,002 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 65,33 0,13
C1502F00 0,002 h Camió cisterna 10m3 45,34 0,09

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 0,33

1.5 F2224123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en

terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material

excavat.Excavació de rasses en terres de consisténcia mitja amb mitjans

mecánics, inclòs càrrega. Perfilat de fondos i laterals. Mesurat el volum

en perfil natural.

A0140000 0,079 h Manobre 18,80 1,49
C1313330 0,080 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 49,35 3,95
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,49 0,02

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 5,46

1.6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de

fins a 2 km

C1501800 0,012 h Camió transp.12 t 40,27 0,48

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 0,48

1.7 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb

material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins

a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del

95% PM

C1313330 0,050 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 49,35 2,47
C1335080 0,054 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 49,78 2,69

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 5,16
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1.8 F931201F m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

A0140000 0,049 h Manobre 18,80 0,92
B0111000 0,050 m3 Aigua 1,65 0,08
B0372000 1,150 m3 Tot-u art. 9,53 10,96
C1331100 0,035 h Motoanivelladora petita 56,77 1,99
C13350C0 0,030 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 65,33 1,96
C1502E00 0,025 h Camió cisterna 8m3 41,18 1,03
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,92 0,01

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 16,95
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2 PAVIMENTS

2.1 GD571310 m Cuneta canal semiplana, d'1,0 m d'amplària mínim de 10 cm de formigó

de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació

de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels

materials resultants

A0121000 0,070 h Oficial 1a 22,51 1,58
A0140000 0,070 h Manobre 18,80 1,32
A0150000 0,045 h Manobre especialista 19,35 0,87
B064300C 0,152 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 cim… 63,50 9,65
B0A14200 0,025 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,14 0,03
B0A31000 0,075 kg Clau acer 1,32 0,10
B0D21030 0,750 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,38 0,29
B0DZA000 0,025 l Desencofrant 2,66 0,07
C1105A00 0,009 h Retroexcavadora amb martell trencador 63,16 0,57
C1313330 0,030 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 49,35 1,48
C1331100 0,011 h Motoanivelladora petita 56,77 0,62
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,77 0,06

Preu total arrodonit per m  ....................................… 16,64

2.2 2.3 m2 Gespa artificial.Subministrament i instal.lació de gespa artificial dissenyat

especialment per a la práctica del futbol i la reducció del desplaçament i

del efecte d'esquitxada o "splash" del cautxú grácies a les fibres

monofilament de polietilé d'alta densitat. Un fil monofilament amb secció

diamant multinervat en la seva totalitat de 13.300 Dtex (mínim 6 nervis) de

360 Micres i 1 mm d'amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran un

mínim de 6 fibres monofilament de identica composició. Fibres de mínim

60 mm de altura i 7.244 puntades/m2 12 puntades per cada 10 cm, teixida

amb una separació de fileres o galga máxima de 5/8. Pes de la fibra 1.371

gr/m2 i pes total mínim de 2.511 gr/m2. Col.locació mitjançant encolat de

juntes dels rulls amb cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA resistent

a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 20 kg/m2 de sorra de sílice

arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 16 kg/m2

cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5 mm. Fil de polietilé teixit sobre un

backing amb pes mínim del recobriment 900 gr/m2 i pes total del backing

de 1.140 gr/m2 especialment reforcat 100% polipropilé. Servit en rulls de

mínim 4 m d'amplada. Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de

10 cm. d'amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en complimentde la

reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de

certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori requerits.

Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY.

Sense descomposició 15,41

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 15,41

2.3 F96512D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada

per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a

l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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

A012N000 0,198 h Oficial 1a d'obra pública 22,51 4,46
A0140000 0,396 h Manobre 18,80 7,44
B06NN14C 0,047 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 55,27 2,60
B0710250 0,002 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN … 29,12 0,06
B96512D0 1,050 m Vorada recta, MC, A2 (20x10cm), B, H, … 3,06 3,21
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,90 0,18

Preu total arrodonit per m  ....................................… 17,95
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3 SANEJAMENT,INSTAL.LACIONS

3.1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I i solera de maó calat.

A012N000 1,593 h Oficial 1a d'obra pública 22,51 35,86
A0140000 1,590 h Manobre 18,80 29,89
B0310500 0,028 t Sorra 0-3,5 mm 17,41 0,49
B064300C 0,649 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 cim… 63,50 41,21
B0DF8H0A 1,007 u Motlle metàl·lic p/encof.pericó reg. 57x5… 1,47 1,48
B0F1D2A1 17,997 u Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,c… 0,18 3,24
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 65,75 0,99

Preu total arrodonit per u  .....................................… 113,16

3.2 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN

124, col·locat amb morter

A012N000 0,326 h Oficial 1a d'obra pública 22,51 7,34
A0140000 0,322 h Manobre 18,80 6,05
B0710150 0,005 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 9… 31,83 0,16
BDKZHJB0 1,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/per… 45,12 45,12
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,39 0,20

Preu total arrodonit per u  .....................................… 58,87

3.3 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb

perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla

adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,015 h Oficial 1a muntador 23,26 0,35
A0140000 0,015 h Manobre 18,80 0,28
BD7F4370 1,000 m Tub PVC DN=200mm,helic.,autoportant… 7,65 7,65
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,63 0,01

Preu total arrodonit per m  ....................................… 8,29

3.4 GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb

perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla

adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,015 h Oficial 1a muntador 23,26 0,35
A0140000 0,015 h Manobre 18,80 0,28
BD7F6370 1,000 m Tub PVC DN=250mm,helic.,autoportant… 8,94 8,94
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,63 0,01

Preu total arrodonit per m  ....................................… 9,58

3.5 FJSA1061 u Programador rec RAIN BIRD ESP amb módul d'extensió o similar aprovat

expressament per la Direcció Facultativa. Inclòs connexions elèctriques.

Completament instal.lat i en funcionament. 2 solenoides Rain Bird més

vàlvula mestra (o un relé d'arrencada bomba) per estació. Inclòs fixació

en mur, connexió a xarxa eléctrica.

A012M000 0,996 h Oficial 1a muntador 23,26 23,17
BJSA1061 1,000 u Programador rec RAIN BIRD ESP amb … 89,59 89,59
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 23,17 0,58

Preu total arrodonit per u  .....................................… 113,34

Annex de justificació de preus
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3.6 FG319134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable

de PVC, col·locat en tub. Línea d'alimentació per electroválvula formada

per conductor multifilar de coure de secció de 2,5mm2, totalment

instal.lat, muntat i connexionat

A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 23,26 0,35
A013H000 0,015 h Ajudant electricista 19,96 0,30
BG319130 1,020 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x2,5mm2 1,33 1,36
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,65 0,01

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,02

3.7 3.5 ut Canó sectorial de retorn lent. Canons de rec RAIN GUN SR-3003 2" o

similar aprovat per D.F., de llarg abast, inclòs adaptador 3" talat. SR-3003,

inclósacabat i funcionant. Col.locat sobre poste elevat, inclòs amb brida

d'acoblament ràpid de 3 polzades.

Sense descomposició 989,52

Preu total arrodonit per ut  ....................................… 989,52

3.8 FJSB2321 u Entrada electrovàlvula.Col.lector d'entrada de válvula formada

d'accessòris de connexió	per t electrosoldada de 90mm, enllaç de colze

90º, electroválvula de 3" i pp, d'accessoris de connexió

A012M000 2,962 h Oficial 1a muntador 23,26 68,90
BJSB2320 1,000 u Electovàlvula reg,d=3",24V,pres.max:16… 345,42 345,42
BJSWE300 1,000 u Acc.electrovàlvula 1"1/2 4,23 4,23
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 68,90 1,03

Preu total arrodonit per u  .....................................… 419,58

3.9 FJSC5AC0 u Sortida electroválvula. Col.lector de sortida de vàlvula format per

reducció galvanitzada 3'-2', bobina de 50-60cm, de canya galvanitzada de

2',bobina de 30/50cm de canya galvanitzada de 2' i pp d'accessòris de

connexió.

A012M000 2,962 h Oficial 1a muntador 23,26 68,90
BJSC5AC0 1,000 u Sortida vàlvules amb reductors 112,15 112,15
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 68,90 1,03

Preu total arrodonit per u  .....................................… 182,08

3.10 3.8 p.a. Connexió a la xarxa general. Partida per a feines de connexió de servei a

la xarxa general de proveïment, comprès la demolició del paviment,

excavació, càrrega, transport, farciments amb subbase, canalització i

connexions

Sense descomposició 942,48

Preu total arrodonit per p.a.  .................................… 942,48

3.11 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,

de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb

grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons

de la rasa.circuit rec en connexió de xarxa a programador i de

programador a circuit de rec tancat. Totalment instal.lada segons Normes

NTE-IFA-13

A012M000 0,060 h Oficial 1a muntador 23,26 1,40
A013M000 0,060 h Ajudant muntador 19,99 1,20
BFB1F400 1,020 m Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèri… 3,90 3,98
BFWB1F42 0,001 u Accessori p/tubs PEAD DN=125mm, pl… 67,01 0,07
BFYB1F42 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=125m… 0,89 0,89
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,60 0,04

Preu total arrodonit per m  ....................................… 7,58

Annex de justificació de preus
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3.12 FFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de

10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a

pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i

col·locat al fons de la rasa. circuit rec en connexió de xarxa a

programador i de programador a circuit de rec tancat. Totalment

instal.lada segons Normes NTE-IFA-13

A012M000 0,059 h Oficial 1a muntador 23,26 1,37
A013M000 0,059 h Ajudant muntador 19,99 1,18
BFB1C400 1,020 m Tub PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie… 3,85 3,93
BFWB1C05 0,001 u Accessori p/tubs PEAD DN=90mm, plà… 44,99 0,04
BFYB1C05 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=90mm,… 0,85 0,85
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,55 0,04

Preu total arrodonit per m  ....................................… 7,41

3.13 FG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a

compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

A012H000 0,020 h Oficial 1a electricista 23,26 0,47
A013H000 0,020 h Ajudant electricista 19,96 0,40
BG22RB10 1,020 m Tub corbable corrugat PVC,DN=50mm,… 0,57 0,58
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,87 0,01

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,46

3.14 FN4316E4 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de

doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment

de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15

(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021

(AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada en pericó de

canalització soterrada

A012M000 1,489 h Oficial 1a muntador 23,26 34,63
A013M000 1,490 h Ajudant muntador 19,99 29,79
BN4316E0 1,000 u Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,D… 115,23 115,23
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 64,42 0,97

Preu total arrodonit per u  .....................................… 180,62

3.15 FN8513E4 u Kit de protecció antidescárregues eléctriques LPVK-12E de RAIN BIRD

A012M000 0,996 h Oficial 1a muntador 23,26 23,17
A013M000 0,997 h Ajudant muntador 19,99 19,93
BN8515E0 1,000 u kit antidescàrregues elèctriques LPVK-1… 84,49 84,49
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 43,10 0,65

Preu total arrodonit per u  .....................................… 128,24

3.16 3.14 u Replanteig de la instal.lació, proves de càrrega, estanqueïtat i reg, així

com la regulació dels canoins, programació i cabals per a optimitzar el

reg i el seu funcionament

Sense descomposició 178,19

Preu total arrodonit per u  .....................................… 178,19

3.17 3.15 u Quadre elèctric, connexió a xarxa elèctrica amb corresponents

comptadors, protectors, arrencadors, relés tèrmics,fusibles calibrats,

interruptors, commutadores, canalitzadores, vàlvula de retenció, peces

especials i demés connexions. Completament instal.lat i provat.

Sense descomposició 1.130,96

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.130,96
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4 EQUIPAMENTS

4.1 4.1 u Excavació sabata porteria. Excavació de pous en terres de consisténcia

mitjana, realitzada amb mitjans manuals fins una profunditat máxima de

1,5m, inclús extracció a les voreres, pp d'extracció d'aigua en cas

necessári i perfilat dels fons i laterals. Mesurada la superficie teórica per

profunditat real.

Sense descomposició 94,26

Preu total arrodonit per u  .....................................… 94,26

4.2 4.2 u Excavació sabata banderí. Excavació de pous en terres de consisténcia

mitjana, realitzada amb mitjans manuals fins una profunditat máxima de

1,5m, inclús extracció a les voreres, pp d'extracció d'aigua en cas

necessári i perfilat dels fons i laterals. Mesurada la superficie teórica per

profunditat real.

Sense descomposició 56,54

Preu total arrodonit per u  .....................................… 56,54

4.3 4.3 u Porteries de futbol 11. Joc de porteries reglamentàries de Futbol 11 de

tub pintat, inclòs xarxa de nylon, enganxaments, col.locació de

porteriaancorada al terreny. Mesurada la unitat instal.lada.

Sense descomposició 1.194,96

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.194,96

4.4 4.4 u Banderins. Joc de banderins flexibles d'altura mínima 1,20

Sense descomposició 136,71

Preu total arrodonit per u  .....................................… 136,71

4.5 4.5 u Porteria de futbol 7 abatible. Joc de Porteria Fut-7 en tub d'alumini

abatible lateralment. Inclòs marcs d'alumini, secció arrodonida de

diámetre 90mm, sistema d'abatiment en perfil metàl.lic, arquilles

superiors metál.lics. Totes les parts metàl.liques van galvanitzades.

Longituds possibles a assolir amb els braços telescòpics: de 1400 mm a

2400 mm i de 2200 mm a 3100mm. Inclou junta toràcica .Inclós sistema

d'ancoratge al terra mitjancant dau de formigó HM-25/P/20/I amb baina

d'acer galvanitzat, muntatge i col.locació.

Sense descomposició 2.090,27

Preu total arrodonit per u  .....................................… 2.090,27

Annex de justificació de preus
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1.1 P.a. Demolició d'equipament esportiu. Demolició amb retroexcavadora equiada amb martell

pnemàtic de formigó armat en fonamentació de porteries de futbol, inclós càrrega i

descàrrega

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total p.a.  ......: 1,000 471,28 471,28

1.2 P.a. Treballs topografia del camp inclòs la col.locació de tres o més bases de replanteig de

caràcter permament durant el transcurs de l'obra

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total p.a.  ......: 1,000 645,04 645,04

1.3 M3 Excavació en obertura de caixa de terres de consistència mitja, realitzada amb mitjans

mecànics, inclòs extracció a les vores i perfilat de fondos i laterals. Inclòs carrega mecànica.

Mesurat el volum en perfil natural. Excavació terreny mitjà (SPT <20), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 95,000 58,000 0,250 1.377,500excavació del camp
delimtat propsat de 95,00 x
58,00

1.377,500 1.377,500

Total m3  ......: 1.377,500 3,70 5.096,75

1.4 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM.Compactació i perfilat

superficial realitzada amb motonivelladora i compactador autopropulsada, inclós pp de

regat irefinament de la superficie final. Mesurada superficie real exectuada.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 95,000 58,000 5.510,000compactació del terreny i
reperfilat amb compactació
inclora i reg per a poder
treballar millor 

5.510,000 5.510,000

Total m2  ......: 5.510,000 0,33 1.818,30

1.5 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb

retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.Excavació de rasses en terres de

consisténcia mitja amb mitjans mecánics, inclòs càrrega. Perfilat de fondos i laterals.

Mesurat el volum en perfil natural.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 58,000 0,200 0,200 4,640Vorades
2,00 95,000 0,500 0,750 71,250Canonada diàmetre 200
1,00 40,000 0,500 0,750 15,000Canonada  diàmetre 250
2,00 95,000 0,300 0,300 17,100Xarxa de reg
2,00 58,000 0,300 0,300 10,440Xarxa de reg
1,00 25,000 0,300 0,300 2,250Xarxa de reg

120,680 120,680

Total m3  ......: 120,680 5,46 658,91

1.6 M3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la

càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,25 1.377,500 1.721,875partida I.3. esponjament
25%

1,25 120,680 150,850partida I.5 esponjament
25%

1.872,725 1.872,725

Total m3  ......: 1.872,725 0,48 898,91

1.7 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat

de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a

compactar, amb compactació del 95% PM

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 95,000 0,500 0,300 28,500Canonada diàmetre 200
1,00 58,000 0,500 0,300 8,700Canonada diàmetre 250
2,00 95,000 0,300 0,200 11,400Xarxa de reg
2,00 58,000 0,300 0,200 6,960Xarxa de reg
1,00 25,000 0,300 0,200 1,500Xarxa de reg

57,060 57,060

Total m3  ......: 57,060 5,16 294,43

1.8 M3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 95,000 58,000 0,250 1.377,500

1.377,500 1.377,500

Total m3  ......: 1.377,500 16,95 23.348,63

Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES : 33.232,25

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M Cuneta canal semiplana, d'1,0 m d'amplària mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de

resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,

càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 99,550 199,100

199,100 199,100

Total m  ......: 199,100 16,64 3.313,02

2.2 M2 Gespa artificial.Subministrament i instal.lació de gespa artificial dissenyat especialment per

a la práctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte d'esquitxada o "splash" del

cautxú grácies a les fibres monofilament de polietilé d'alta densitat. Un fil monofilament amb

secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.300 Dtex (mínim 6 nervis) de 360 Micres

i 1 mm d'amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran un mínim de 6 fibres monofilament de

identica composició. Fibres de mínim 60 mm de altura i 7.244 puntades/m2 12 puntades per

cada 10 cm, teixida amb una separació de fileres o galga máxima de 5/8. Pes de la fibra 1.371

gr/m2 i pes total mínim de 2.511 gr/m2. Col.locació mitjançant encolat de juntes dels rulls

amb cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb

aprox. 20 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i

aprox. 16 kg/m2 cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5 mm. Fil de polietilé teixit sobre un

backing amb pes mínim del recobriment 900 gr/m2 i pes total del backing de 1.140 gr/m2

especialment reforcat 100% polipropilé. Servit en rulls de mínim 4 m d'amplada. Marcatge de

línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. d'amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en

complimentde la reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de

certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa

artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 95,000 58,000 5.510,000

5.510,000 5.510,000

Total m2  ......: 5.510,000 15,41 84.909,10

2.3 M Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de

20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T

(R-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

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 58,000 116,000

116,000 116,000

Total m  ......: 116,000 17,95 2.082,20

Total pressupost parcial nº 2 PAVIMENTS : 90.304,32

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTS

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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3.1 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de

maó calat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

14,00 14,000

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000 113,16 1.584,24

3.2 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de

600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

8,00 8,000

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 58,87 470,96

3.3 M Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al

fons de la rasa

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 95,000 190,000Canonada diàmetre 200

190,000 190,000

Total m  ......: 190,000 8,29 1.575,10

3.4 M Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al

fons de la rasa

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 40,000 40,000Canonada  diàmetre 250

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 9,58 383,20

3.5 U Programador rec RAIN BIRD ESP amb módul d'extensió o similar aprovat expressament per

la Direcció Facultativa. Inclòs connexions elèctriques. Completament instal.lat i en

funcionament. 2 solenoides Rain Bird més vàlvula mestra (o un relé d'arrencada bomba) per

estació. Inclòs fixació en mur, connexió a xarxa eléctrica.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 113,34 113,34

3.6 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,

unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Línea

d'alimentació per electroválvula formada per conductor multifilar de coure de secció de

2,5mm2, totalment instal.lat, muntat i connexionat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 95,000 190,000
2,00 58,000 116,000
1,00 25,000 25,000

331,000 331,000

Total m  ......: 331,000 2,02 668,62

3.7 Ut Canó sectorial de retorn lent. Canons de rec RAIN GUN SR-3003 2" o similar aprovat per

D.F., de llarg abast, inclòs adaptador 3" talat. SR-3003, inclósacabat i funcionant. Col.locat

sobre poste elevat, inclòs amb brida d'acoblament ràpid de 3 polzades.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6,00 6,000

6,000 6,000

Total ut  ......: 6,000 989,52 5.937,12

3.8 U Entrada electrovàlvula.Col.lector d'entrada de válvula formada d'accessòris de connexió

per t electrosoldada de 90mm, enllaç de colze 90º, electroválvula de 3" i pp, d'accessoris de

connexió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT,INSTAL.LACIONS

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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6,00 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 419,58 2.517,48

3.9 U Sortida electroválvula. Col.lector de sortida de vàlvula format per reducció galvanitzada 3'-2',

bobina de 50-60cm, de canya galvanitzada de 2',bobina de 30/50cm de canya galvanitzada de

2' i pp d'accessòris de connexió.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6,00 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 182,08 1.092,48

3.10 P.a. Connexió a la xarxa general. Partida per a feines de connexió de servei a la xarxa general de

proveïment, comprès la demolició del paviment, excavació, càrrega, transport, farciments

amb subbase, canalització i connexions

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total p.a.  ......: 1,000 942,48 942,48

3.11 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant

accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.circuit rec en connexió de xarxa a

programador i de programador a circuit de rec tancat. Totalment instal.lada segons Normes

NTE-IFA-13

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

15,00 15,000

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 7,58 113,70

3.12 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. circuit rec en connexió de xarxa

a programador i de programador a circuit de rec tancat. Totalment instal.lada segons

Normes NTE-IFA-13

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 95,000 190,000
2,00 58,000 116,000

306,000 306,000

Total m  ......: 306,000 7,41 2.267,46

3.13 M Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a

canalització soterrada

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 95,000 190,000
2,00 58,000 116,000

306,000 306,000

Total m  ......: 306,000 1,46 446,76

3.14 U Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de

125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular

EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular

EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 180,62 180,62

3.15 U Kit de protecció antidescárregues eléctriques LPVK-12E de RAIN BIRD

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT,INSTAL.LACIONS

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 128,24 128,24

3.16 U Replanteig de la instal.lació, proves de càrrega, estanqueïtat i reg, així com la regulació dels

canoins, programació i cabals per a optimitzar el reg i el seu funcionament

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 178,19 178,19

3.17 U Quadre elèctric, connexió a xarxa elèctrica amb corresponents comptadors, protectors,

arrencadors, relés tèrmics,fusibles calibrats, interruptors, commutadores, canalitzadores,

vàlvula de retenció, peces especials i demés connexions. Completament instal.lat i provat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.130,96 1.130,96

Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT,INSTAL.LACIONS : 19.730,95

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT,INSTAL.LACIONS

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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4.1 U Excavació sabata porteria. Excavació de pous en terres de consisténcia mitjana, realitzada

amb mitjans manuals fins una profunditat máxima de 1,5m, inclús extracció a les voreres, pp

d'extracció d'aigua en cas necessári i perfilat dels fons i laterals. Mesurada la superficie

teórica per profunditat real.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

4,00 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 94,26 377,04

4.2 U Excavació sabata banderí. Excavació de pous en terres de consisténcia mitjana, realitzada

amb mitjans manuals fins una profunditat máxima de 1,5m, inclús extracció a les voreres, pp

d'extracció d'aigua en cas necessári i perfilat dels fons i laterals. Mesurada la superficie

teórica per profunditat real.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

4,00 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 56,54 226,16

4.3 U Porteries de futbol 11. Joc de porteries reglamentàries de Futbol 11 de tub pintat, inclòs

xarxa de nylon, enganxaments, col.locació de porteriaancorada al terreny. Mesurada la

unitat instal.lada.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.194,96 1.194,96

4.4 U Banderins. Joc de banderins flexibles d'altura mínima 1,20

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 136,71 136,71

4.5 U Porteria de futbol 7 abatible. Joc de Porteria Fut-7 en tub d'alumini abatible lateralment.

Inclòs marcs d'alumini, secció arrodonida de diámetre 90mm, sistema d'abatiment en perfil

metàl.lic, arquilles superiors metál.lics. Totes les parts metàl.liques van galvanitzades.

Longituds possibles a assolir amb els braços telescòpics: de 1400 mm a 2400 mm i de 2200

mm a 3100mm. Inclou junta toràcica .Inclós sistema d'ancoratge al terra mitjancant dau de

formigó HM-25/P/20/I amb baina d'acer galvanitzat, muntatge i col.locació.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,00 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 2.090,27 4.180,54

Total pressupost parcial nº 4 EQUIPAMENTS : 6.115,41

Pressupost parcial nº 4 EQUIPAMENTS

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES 33.232,25

2 PAVIMENTS 90.304,32

3 SANEJAMENT,INSTAL.LACIONS 19.730,95

4 EQUIPAMENTS 6.115,41

Total .........: 149.382,93

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  QUARANTA-NOU MIL TRES-CENTS

VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS.

VALLFOGONA DE BALAGUER, a JUNY de 2021
ENGINYER D'EDIFICACIÓ MUNICIPAL

JOSEP CASES I ROCA
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Capítol 1 TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES 33.232,25
Capítol 2 PAVIMENTS 90.304,32
Capítol 3 SANEJAMENT,INSTAL.LACIONS 19.730,95
Capítol 4 EQUIPAMENTS 6.115,41
Pressupost d'execució material 149.382,93
13% de despeses generals 19.419,78
6% de benefici industrial 8.962,98
Suma 177.765,69
21% I.V.A. 37.330,79
Pressupost d'execució per contracta 215.096,48

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS QUINZE MIL
NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS.

VALLFOGONA DE BALAGUER, a JUNY de 2021
ENGINYER D'EDIFICACIÓ MUNICIPAL

JOSEP CASES I ROCA

Projecte: INSTALACIÓN DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE VALFOGONA DE BALAGUER.J…
Capítol Import



 
 

VII.- PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

CONDICIONS GENERALS 

 
Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure’s I'esmentat document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES GENERALS 

 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els 
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra i les que hauran de regir 
l'execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d'obres necessàries i depenents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no 
inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la normativa vigent. Aquest Plec està constituït pels següents 
capítols : 
 
1. GENERALITATS 

 
1.1. Documents del projecte 
1.2. Obligacions del Contractista. 
1.3. Compliment de les disposicions vigents 
1.4. Indemnitzacions pel compte del Contractista. 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista.  
1.6. Replanteig de les obres. 
1.7. Materials. 
1.8.Desviaments provisionals  
1.9. Abocadors 
1.10. Explosius. 
1.11.Servituds i serveis afectats. 
1.12.Preus unitaris. 
1.13.Partides alçades. 
1.14.Terrnini de garantia. 
1.15.Conservació de les obres. 
1.16.Disposicions aplicables. 
1.17.Existéncia de tràfic durant I'execució de les obres. 
1.18.Interíeréncies amb altres Contractistes. 
1.19.Existéncia de servituds serveis soterrats. 
1.20.Desviaments de serveis  
1.21.Mesures d'ordre i seguretat. 
1.22.Abonament d'unitats d'obra  
1.23.Control d'unitats d'obra 
1.24.Cláusula addicional xarxa d'abastament d'aigües 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 

 
2.1. Materials bàsics. 
2.2. Esbrossada i neteja dels terreny. 
2.3. Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 
2.4. Terraplens. 
2.5. Demolicions i reposicions.  
2.6. Sub-base granular. 
2.7. Base granular. 
2.8. Paviments asfàltics. 
2.9. Excavació i replè de rases i pous.  
2.10.Vorades prefabricades de formigó. 
2.11.Rígoles. 
2.12.Formigons 
2.13.Acer 
2.14.Pavimentació de voravia.  
2.15.Tubs de formigó. 
2.16.Tronetes i pous de registre.  
2.17. Drenatges. 
2.18.Embornals i buneres. 
2.19.Obres de fabrica de totxana. 
2.20.Accessos i connexions amb vials existents. 
2.21.Abastament d'aigües.  
2.22.Senyalització i balisament. 
2.23.Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.24.Altres unitats no especificades en aquest Plec. 
 
3. UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA. 

 
3.1. Terra vegetal fertilitzada.  
3.2. Adobs. 
3.3. Plantes. 



 

3.4. Llavors.  

3.5. Humus 
3.6. Vents i tutors. 
3.7. Aigua a utilitzar als recs. 
3.8. Estesa de terra vegetal fertilitzada. 
3.9. Obertura de sots. 
3.10. Plantacions 
3.11.Sembres. 3.12.Regs d'aigua. 
3.13.Canonades per a recs. 
3.14.Reposició. 
3.15.Conservació de les Plantacions. 
 
4. UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÉCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
4.1. Condicions Generals. 
4.2. Condicions dels materials. 
4.3. Mesurament i abonament de les obres.  
4.4. Proves per a les recepcions. 
 
5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÓNICA I ALTRES SERVEIS 

 
5.1. Disposicions aplicables. 
5.2. Materials. 
5,3, Execució de rases per a conduccions telefòniques 
5.4. Col

·
locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques.  

5.5. Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis. 
5.6. Mesurament i abonament de les obres. 
 
1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del Projecte. 

 
El present Projecte consta dels següents documents: Document n°. 1: Memòria i Annexos; Document no. 2: Plànols; 
Document n°. 3: Plec de condicions Facultatives; i Document n°. 4: Pressupost. El contingut d'aquests documents 
s'ha detallat a la Memòria. 
S’entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat 
de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, 
Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques 
Particulars), Quadre de Preus n°. 1 i Pressupost total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots 
els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus n°. 2. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que 
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-
se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Solament els documents Contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el 
Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els 
documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinaria i materials, fixació de lloseres, 
préstecs o abocadors, distancies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) 
Ilevat que aquestes dades apareixin en algun document Contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació 
directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II del 
present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol 1 del present Plec. 
 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les 
unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
 
1.2. Obligacions del Contractista 

 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de I'Estat. 



 

En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de I'esmentat "plec de 
Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a tes obres el personal tècnic que es va 
comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de 
les seves funcions. 
 
1.3. Compliment de les Disposicions Vigents 

 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Pies de Clàusules Administratives Generals". 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció 
d'incendis, etc. i s’ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, 
Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, 
directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
1.4. indemnitzacions per compte del Contractista. 

 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula '12 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les 
persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la 
contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, 
etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, 
conforme estableix la clàusula 20 de I'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a compte del 
Contractista els treballs necessaris pera tal fi. 
 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 

 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 í 38 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", aniran 
a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les 
següents despeses: 

- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
- despeses de Ilogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per 

a I'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
- despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades 

per les obres, etc. 
- despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 

 
1.6. Replanteig de les obres 

 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els 
quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la 
Direcció considera necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i má d'obra 
necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
 
1.7. Materials 

 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 1 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran 
d'observar-se les següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar 
obligatòriament les esmentades procedències, Ilevat de Ia autorització expressa del Director de l'obra. Si fos 
imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la 
clàusula 60 del "Plec de clàusules Administratives Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els 
documents informatius, el Contractista tindrà Ia obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, 
sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 



 

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

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel Director.  

 

1.8. Desviaments Provisionals 

 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels 
desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les 
definicions del Projecte o a les instruccions que rebí de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 
esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, Ilevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les 
partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris pera l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 
sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar I'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la 
circulació interior de l’obra o pel transport de materials a l’obra, o per accessos i circulació del Personal de la Propietat i 
visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions 
de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista.  
 
1.9. Abocadors 

 
Llevat de manifestació expressa contraria al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les despeses 
que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la distancia més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als 
Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en I'esmentada justificació, de I'operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d’obra 
corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l’abocador, sempre que en els documents Contractuals es 
fixi que la unitat inclou aquest transport. 
 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l’excavació, de 
I'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja I'esmentat material 
per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, 
sense dret a cap abonament complementarà en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracta per haver 
d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els productes 
abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de I'esmentada extensió i compactació dels materials 
seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 
110. Explosius 

 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per 
les disposicions vigents a I'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista I'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el 
pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricta de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de 
voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que considera perillosos, encara que 
l’autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
 
El Contractista subministrarà  i col·locarà les senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball amb explosius. 
El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització 
d'explosius.  
 
1.11. Servituds i Serveis Afectats 

 

En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que 
apareixen definides en els Plànols del Projecte. 

 
 



 

El objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, tindrà Ia 
obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats 
de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests 
treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o 
per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus n°. 1. En el seu defecte es regira pel que s’estableix 
en la clàusula 60 del, Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
1.12. Preus Unitaris 

 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus n°. 1, serà el que s’aplicarà als mesuraments per a obtenir 
I'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus 
unitaris que figuren en el Quadre de Preus n°. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un 
document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament 
(inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amés, manipulació i utilització de tots els materials usats en 
1'execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d’operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la 
unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus n°. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra 
incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en Iletra del Quadre n°. 1, per les unitats 
totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus n°. 2. 
 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no 
coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de 
maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions 
necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o 
diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a 1'objecte de justificar I'import del preu unitari i estan continuats en 
un document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents 
Mides del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la 
unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es 
consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
1.13. Partides Alçades 

 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de Preus o 
als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals 
corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals',; es justificaran a partir (el Quadre de Preus n°. 1 i, en Ilur defecte, a partir dels preus unitaris 
de la Justificació de Preus. 
 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s’abonarà únicament l'import de les factures. 
 
1.14. Termini de Garantia 

 
El termini de garantia de l’obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el Capítol II 
del present Plec o en el Contracta es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balissatge, senyalització 
i barrares, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 
 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de  
l'Estat. 
 
1.15. Conservació de les Obres 

 
Definició: Es defineix com a conservació de l’obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que 
siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén 
a totes les obres executades sota el mateix Contracta. 
 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 



 

El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fans a fa recepció definitiva. Totes les 
despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El 
Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents 
a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 
 
1.16. Disposicions aplicables 

 
A més de les disposicions esmentades explícitament ais articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions 
vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del 
Projecte i les disposicions Descrites en I'Annex de Normativa Vigent. 
 
També s’acomplirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de 
contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes 
restrictives. 
 
1.17. Existència de Tràfic durant I'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació. 

 
L’existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de 
reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les 
interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això 
sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació 
dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte 
de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en I'apartat 
anterior. 
 
1.18. interferències amb altres Contractistes. 

 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar 
treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. 
En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb 
determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles 
despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 
 
1.19. Existència de servituds i serveis existents. 

 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis 
existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui I'execució simultània de les obres i la substitució o 
reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de 
manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició 
dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació 
manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus 
unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
1.20. Desviament de Serveis. 

 
Abans de comentar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la 
visita ais serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 
considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri 
necessari modificar. 
 
Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la modificació 
d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar 
els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament I'import de les factures. 
 
Malgrat tot si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del Contractista aquest 
haurà de prestar I'ajut necessari. 
 
1.21. Mesures d'Ordre i Seguretat. 

 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels 
treballs. 
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En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant I'execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el 
Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener 
de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la Contractació de I'assegurança contra el risc per 
incapacitat permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
1.22. Abonament d'Unitats d'obra. 

 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus n°. 1, 
s’entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s’haurà de 
tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el 
perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus 
unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional omissió del esmentats elements en els 
documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament 
inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la 
normativa d'obligat compliment. 
 
1.23. Control d'Unitats d'obra. 

 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, 
escollint el que sigui més adient per a les condicions de !'obra. L'import correrà a càrrec de la Propietat. 
 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció 
Facultativa de les obres, d'acord amb e] següent esquema de funcionament; 
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, a partir 
dels preus unitaris acceptats. 
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa Constructora. 
En cas de resultats negatius, es comunicarà anticipadament per telèfon, a fi de prendre les mesures necessàries amb 
urgència. 
 
1.24. Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 

 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al subministrament i al 
muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d'abastament d'Aigües, hauran d'ésser subcontractades a la 
corresponent Companyia d'Aigües concessionària del Servei Municipal. 
 
Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment de les previsions del 
projecte, recapti l'oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que 
primarà en I'execució de les xarxes d'abastament. 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
  
2.1. Materials Bàsics 

 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant I'execució de les obres, seran de primera qualitat i acompliran les 
especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i 
Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent. 
 
2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys  
 

Definició 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les tones designades, tots 
els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. La seva 
execució inclou les operacions següents: 

 Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 

 Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloent els 
corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres. 
 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar el perjudici a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat 
Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Per a disminuir al màxim el deteriorament del arbres que calgui conservar es procurarà que, els que s'han d'aterrar, 
caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar els perjudicis a d’altres arbres, en el tràfic 
per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per Ilur brancada i tronc 
progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa 
aixecar barreres o utilitzar 



 

qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni I'encarregat Facultatiu de 
les obres. 
 
Als rebaixos, totes les saques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de I'esplanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior 
a deu centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 
cm.) de profunditat sota la superfície natural del terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una 
profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de I'esplanada. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats 
i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser cremats o Ilençats. 
La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m.) si ho permet el trono. Ara bé, abans de procedir a 
tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec 
qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 
 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les 
obres. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta malbé o 
desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, fa seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. 
 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 
Tots els subproductes forestals, excepte la Ilenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre això, ordeni 
el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als 
llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
S’acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4. 
 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbossats, i exempts de material. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a I'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a I'apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals es 
transportaran a I'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a fi de ser emprades per a 
formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de I'excavació, en qualsevol tipus de terreny. 
El transport a I'abocador, o a l’amassament intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
2.3. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de fa Direcció de les obres. 
 
La unitat d'excavació inclourà I'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com Ilur refí i 
I'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja esmentada, s’abonarà al preu d'excavació del 
Quadre de Preus n. 1. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar I'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la sub-base granular, estaran inclosos al 
preu unitari de I'excavació. Si I'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de 
les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix 
preu definitiu per a totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació especial de talussos en roca s’abonarà al preu únic definitiu d'excavació. 
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions rnotivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs 
d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran melosos en els preus d'excavació. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les obres els 
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no sent motiu de sobrepreu el 
possible increment de distància de transport. El Director de les obres podrà autoritzar I'abocament de materials a 
determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista I'obligació d'executar els treballs d'estesa i 
compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
 
El replè de parcel

·
les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. Mesurament i abonament 



 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els perfils presos 
abans i després dels treballs. 
 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en 
aquest Projecte. 
 
Per a I'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a 
aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el 
que es preveu en aquestes condicions. 
 
Advertència sobre els preus de les excavacions 
 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de I'execució de les excavacions, haurà 
de tenir-se en compte el següent: 
 
El Contractista, a I'executar les excavacions, s’atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas que 
I'excavació a executar no fos suficientment definida, sol

·
licitarà I'aclariment necessària abans de procedir a la seva 

execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o 
fixats pel Director Facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que 
hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment 
executat. 
 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclòs resultants dels despreniments, 
s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s’atendrà al que decideixi el 
Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del 
Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots el auxiliars i 
complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subminstrarnent 
d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinaria amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així 
com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
2.4. Terraplens 

 
Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o préstecs. Els materials per a 
formar terraplens acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva 
compactació es determinarà per I'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, 
segons el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà I'autorització del Facultatiu Director, que sols la 
concedirà quan, amb I'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que 
amb I'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant els 
treballs necessaris de refí i compactació. 
A continuació s’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans 
disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes, i si no ho fossin s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans 
adequats per a això. 
 
No s’entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides i, per 
tant, sigui autoritzada la seva estesa per I'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una 
humitat excessiva, no s’estendrà la següent. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurant per 
diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de I'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè inclou la càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavació, carrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 



 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s obtinguin d'excavació de parcel
·
les del 

polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. 
L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de 
les cotes de les voreres més pròximes. 
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa vigent al 
respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 
Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distancia, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de 
comentar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
2.5. Demolicions i reposicions  
 

Definició 
 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o 
que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada I'execució de l’obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents:  
- Enderrocament o excavació de materials, 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al Iloc d'utilització o abassegament definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la 
resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de tes obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les 
precaucions necessàries per a I'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i evitar els perjudicis a les 
estructures existents, d’acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements 
que s'hagin de conservar intactes, així com els Ilocs d'abassegament i la forma de transport d'aquells. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions i el 
transport a I'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva 
execució. 
 
Sols seran d'abonament les demolicions de fabriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, de 
qualsevulla mena i format 
 
El Contractista té I’obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o 
d'algun valor, al Iloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
 
Reposicions 
 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fabriques que hagi estat necessari enderrocar per a I'execució de les 
obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fabriques han de quedar en les mateixes condicions que 
abans de comentar les obres. 
 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i 
textura. 
 
La demolició s’abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran als preus del 
Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
2.6. Sub-base Granulars  

 
Condicions generals 
 
Ets materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de 
pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts d’argila, marga o altres matèries 
estranyes. 
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En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col.locar la sub-base granular es 
comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de I'esplanada i s'executaran els 
assaigs necessaris. 

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

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats 1 compactats, mesurats sobre els plànols del 
Projecte. 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla 
distancia i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
2.7. Base Granular 

 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col.locar la capa de base granular es 
comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran 
els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es 
comprovaran els pendents transversals. 
 
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de viabilitat de I'àrid, mitjançant assaig CBR o similar, 
en tot moment ('índex CBR serà > 80. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distancia i la resta d'operacions necessàries per a 
deixar completament acabada la unitat. 
 
2.8. Paviments 

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

 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, característiques 
i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a les 
Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. 
 
Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de paviment executat, i amb el 
gruix definit ais plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 
 
Els preus inclouran l'execució dels recs d'imprimació i adherència, i de tota ('obra de pavimentació, inclòs el transport, 
fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 
 
2.8.2. Altres paviment 

 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, I'equip necessari per a I'execució 
de les obres, la forma d'executar-les, així com el mesurament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, 
tals com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, s’estarà, en tot moment, a allò que disposa la 
Normativa vigent, Ilevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 
 
2.9. Excavació i Replè de rases i pous 

 
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a 
l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases  
i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s’abonarà al preu únic definit d'excavació. 



 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els 
mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprés als preus 
d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres a I'abocador, 
a qualsevulla distancia. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, I'execució de sobreexcavacions per a 
evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases 
s’abonarà per metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinaria i mà d'obra 
necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per 
tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calcats que es precisin; el transport dels productes 
extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les crees afectades. 
 
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació I’advertència sobre els preus de les excavacions esmentada a I'article 2.3. 
del present Plec. 
 
Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin contemplat o no al 
Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal

·
lacions, completant-

se I'excavació amb el calcat o penjat en bones condiciona de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui 
cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El Contractista 
emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats 
treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a Ilur replè, s'obtindran els materials 
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s’abonarà segons preu d'excavació de 
préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 
 
2.10. Vorades prefabricades de formigó 

 
Definició 
 
Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una callada o una 
vorera. Procedència 
Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades 
per la Direcció d'obra. 
 
Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim 
tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kglcm2. –35 N/mm2-.) 
 
Desgast per fregament: 

 Recorregut : mil metres (1.000 m.) 

 Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kglcm2.) 

 Abrassiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2) (per via humida). 

 Desgast mig en pèrdua dallada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm.) 

 Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kglcm2. – 6 a 8 
N/mm2-). 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a la recepció vorades que presentin detectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals, amb unes toleràncies de més - menys un centímetre (+1-1 cm.) 
 
Mesurament i abonament 



 

S'abonaran per metre lineal (mi.), col
·
locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó 

s’abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11. Rigoles 

 
2.11.1. Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit.  

Definició 
Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de 
base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 
Característiques generals 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm.) de costat vuit 
centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm.) i amb superfície Ilisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc.  
Normes de qualitat 
Desgast per fregament: 

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

 Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kglcm2). 

 Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 

 Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: inferior a un amb cinc mil·límetres (1.5 mm.) 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos 
mil

·
límetres (2 mm.), en més o en menys. 

 
De cada recepció s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de I'Obra. Si el terme mig dels resultats 
no abasta els límits previstos, es rebutjarà la recepció. 
 
Mesurament i abonament 
 
S’abonarà per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà 
al preu corresponent del Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11.2. Vorades tipus rigola per a aparcaments 

 
Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran les especificacions de l'article 
2.11. relatives a execució, mesurament i abonament. 

 
2.12. Formigons 

 
Es consideren els següents tipus de formigons: 

 Formigó HM-10 de cent Quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

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

 Formigó HM-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta 
Instrucció. Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), i 
de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
 
A mes de les Prescripcions de I'EHE es tindran en compte les següents: 
 
La instal·lació de transport i posta a l’obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar Iliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni 
distribuir-ho amb pala a gran distància. 



 

Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a !'obra del formigó sense I'autorització del 
Facultatiu encarregat. 
 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. Per 
al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de I'EHE. 
 
Mal no es col

·
locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

 
El vibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 
horitzontalment mentre que estigui submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i de 
coqueres. En general, el vibrat del formigó s’executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les prescripcions 
de l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga 
humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió del formigó fresc 
amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, durant els (7) 
primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el rec, la inundació, o cobrint-les 
amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 
 
La temperatura de I'aigua utilitzada al rec no seré, inferior en més de vint graus (20°C) a la del formigó, per a evitar la 
producció de badadures per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització per escrit del Director Facultatiu. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense detectes o rugositats i sense que sigui 
necessari aplicar, en aquests paraments, revestiments, que no podran ser, en cap cas, executats sense autorització 
prèvia del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la 
següent:  

 Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m.) 

 Paraments ocults = vint-i-cinc mil
·
límetres (0.025 m) 

 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-i-vuit 
(28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó 
utilitzat a voltes i soleres. 
 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (3) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada sèrie 
als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de ruptura, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos 
(2) extrems. 
 
Les provetes s'amassaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues a les 
d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes tos menor a I' especificada, per a aquesta data, en 
més d'un vint per cent (20%), s’extrauran provetes de l’obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que I' 
especificada, l’obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les 
d'assaig, podrà acceptar-se l’obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una 
sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que 
haurà de ser admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l’obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resistències 
especificades, l’obra haurà d'enderrocar-se. 
 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l’obra estès compresa entre el vuitanta i el cent 
per cent (80 i 100 %) de l’especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l’obra, després dels assaigs de 
càrrega corresponents. 
 
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a I'apartat corresponent) metàl·lics o d'altre material 
adient, a criteri del Director Facultatiu. 



 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat hauran de posseir la resistència i la 
rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen moviments locals de més de cinc 
mil·límetres (0,005 m.) 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a  aconseguir que els 
paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebabes de més de cinc mil·límetres (0.005 m.) 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se hi puguin aplicar, per a facilitar l'encofrat, no hauran de 
contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures 
provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre I'entumiment de les mateixes, per la humitat del rec o de l'aigua del 
formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 
 
Es disposarà l’encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada 
la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la Ilum. 
 
S'autoritza I'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin sancionats per la 
pràctica, havent de justificar I'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin d’aquelles 
garanties. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del replanteig de 
les Obres. i s'abonaran per metres cúbics. 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels 
encofrats la maquinaria i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 
 
El formigó armat s’abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a 
executar la unitat d'obra menys les armadures i Ilur col·locació, que s’abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 
 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del 
formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons. 
 
Advertència sobre I'abonament de les obres de fàbrica 
 
Únicament s’abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb subjecció als perfils 
de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas 
seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir I'autorització 
del Director Facultatiu. 
 
Per a I'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions tipus, serà 
necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pe! Facultatiu Director per escrit i fent constar, de 
manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, 
prèviament a I'execució de cada parí d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 
 
2.13. Acer a utilitzar per a Armadures 
 

Condicions generals 
 
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la lnstrucció per el Projecte i Execució de les Obres de Formigó EHE. 
Qualitat 
La càrrega de ruptura serà superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100 Kglcm2.- 610 N/mm2-) 
 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la deformació unitària 
romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una base de deu diàmetres (10 ) situada a 
més de cinc diàmetres (5) del coll d'astricció i a més de tres diàmetres (3) del punt d'aplicació de la mordassa. El 
mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 
Kglcm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kglcm2 – 510 N/mm2). 
 
Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent 
del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de tren serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la 
corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el valor de I’ordenada màxima del diagrama 
tensió-deformació. 



 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos, obtinguts 
a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 
 
La qualitat s’ajustarà a la Normativa 
vigent. Assaigs 

Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s’exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la 
qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre I'execució a !'obra de I'assaig de plegament, descrit a la 
Instrucció per al Projecte i Execució d’Obres de formigó EHE.  
 
Armadures i elements metàl·lics. 
 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin 
estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus 
número 1. 
 
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a 
l’obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, Iligaments, 
etc. 
 
2.14. Pavimentació de Voreres i rajoles de morter comprimit 

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

Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada.  
Característiques generals 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m.) de costat i quatre 
centímetres (0,04 m.) de gruix 
 
Constitució 
 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m.) de gruix i una cara inferior de base de 
vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m.) 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es faran amb ciment 
Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de 
desgast. 
 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció 
Facultativa. Normes de Qualitat 
Desgast per fregament: 
 

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

 Pressió: (0,6 KgIcm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 

 Abrassiu: sorra silícica 1 grlcm2 per via humida 

 Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: inferior a 2 mm. 

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

 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de Ilurs capes no s'ajusten a 1'especificat anteriorment, 
amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m.), en més o en menys. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu, però el formigó H-100 de 
base s’abonarà al preu corresponen al Quadre de Preus no. 1. 
 
2.15. Canonades de Formigó 

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



 

S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També s'exclouen els utilitzats 
a les canonades a pressió. 
 
Materials 
 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, 
acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les Normativa vigent. 
 
La fabricació dels tubs es dura a terme en un Iloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) dies; estaran protegits del 
sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està prevista una classe de cura. La temperatura 
ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5°C) durant el període del curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a Ilur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies 
frontals, verticals a I'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran amb un radi de cinc mil·límetres (0.005 m.). Un 
cop s'hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment. 
 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un cinc per 
mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir Ilur resistència, impermeabilitat o 
durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a 1'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit. 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc - cents grams per 
centímetre quadrat (0,5 Kglcm2) . 
 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els mètodes que es fixen a 
les Normes per a canonades de formigó de I'I.E.T. cc. 
 
Per a I'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 
Kglcm2.), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (I.) calculat segons la següent fórmula: 
 
W = Y n . L  
 
sent Yn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams per 
centímetre quadrat (0,7 Kglcm2.), durant lenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un descens superior a 
cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kglcm2) . 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, Qf, en 
quilograms per metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 

- conductes circulars: 

Yn (mm.) Valor mínim de Qf 

100 2.500 
150 2.500 
200 2.500 

250 2.500 
300 2.500 
400 2.500 

500 3.000 
600 3.600 
700 4.200 
800 4.800 
1.000 6.000 
1.200 7.200 

1.500 9.000 
 
- conductes ovoides: 

b x h (mm.) 
Valor mínim de Qf 

600 x 900 4.000 
800 x 1.200 5.000 

1.000 x 1.500 6.000 
1.200 x 1.800 7.000 

 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o qualsevol altre 
defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 
 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos pera la recepció dels tubs.  
 



 

Execució de les obres 
 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 

 Subministrament del tub 

 Preparació de I' assentament. 

 Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó tipus H-100, 
a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de I' assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) i 
en I'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a I' assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc., Si al 
Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera queda melosa en aquesta 
operació d'assentament. 

 

Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació dels tubs, en 
sentit ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i amb pendent. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin detectes. La col·locació s’efectuarà amb els mitjans 
adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes, etc. 
 
La construcció de les juntes s’ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas que no 
hi siguin, a les instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, 
MH-450, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran 
interiorment. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta operació. El formigó no 
contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m.) 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d' estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com 
després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d' estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a 
aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses 
d'assaig. Mesurament i abonament 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant les longituds 
de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A I'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, 
segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, I'execució de juntes, les peces especials i els entroncaments 
amb tronetes o altres canonades. 
 
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de prescripció en 
contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent. 
 
2.16. Tronetes i Pous de Registre  
 

Definició 

 

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

Materials 
 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20 o HM 25, segons sigui o no armat, Ilevat d'indicació en contra als 
Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Execució de les obres. 
 
L'excavació i posterior replè de les rases, per a I’emplaçament d'aquestes obres, s’executarà segons el que es 
prescriu a I'article del present Plec. un cop efectuada I'excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces 
prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura especial en l'acompliment de les cotes 
definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 

 

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l’obra i, Ilevat d'indicació en contra, es col·locaran de forma que 
llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
Mesurament i abonaran 
 



 

Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en el ben entès que els 
pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d’abonament 
independent l'execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’ha deduït de I’alçada mitja de 
pous. 
 
2.17. Drenatges Subterranis  
 

Definició 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col·loca a llur fons un tub per a captació d'aigües 
(perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat, i 
que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials per una capa impermeable, o relativament impermeable, que 
ocupi i tanqui la seva part superior. 
 
En cas d’ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, constituint el 
que s'anomena drenatge ceg. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre es pedra grossa. 
 
Llur execució inclou les operacions següents;  

 Execució del llit d'assentament de la canonada. 

 Col·locació de la canonada. 

 Replè de la rasa de drenatge. 
 
Material 
 
Aquesta unitat està formada per tubs.  
 
Condicions Generals 
 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre 
material sancionat per I' experiència. 
 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a Ilur fabricació haurà d'acomplir les condicions adients pels 
formigons. En cas que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d’àrid fi necessari, per a assegurar 
una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com a tal la de cinquanta Iitres per minut i per decímetre quadrat 
(50 llmin.ldm2) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 Kglcm2.). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. tubs obtinguts seran forts, 
duradors i Iliures de detectes, esquerdes i deformacions. 
 
Resistència 
 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció circular s’aplicarà 
I'assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
 
Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en I'esmentat assaig, seran les següents: 

DIÁMETRE DEL TUB 
CÀRREGA DE TRENC 

< 35 1.000 

35< = 'f
.
< 70 1.400 

`í''>=
..
70 

Forma i dimensions 

2.000 

La forma dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions que 
assenyali la Direcció. 

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

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

Execució de les obres 

 

L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de rases i pous". 
Execució del llit d'assentament de la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable. 
 



 

En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la longitud de la rasa. 
Col·locació de la canonada 
 
La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de I'Obra. Un cop 
obtinguda aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i alineacions assenyalats 
als Plànols. 
 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s’executarà d'acord amb les Plànols, Prescripcions Tècniques 
Particulars i amb les lnstruccions de la Direcció. 
 
Col

·
locació del material filtrant 

 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà amb el replè 
amb material filtre fins a I'alçada indicada als Plànols, col·locant aquest material en tongades de gruix inferior a deu 
centímetres (0,10 m.), que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar Ilur posició. 
 
Al llarg de les operacions de replè de la rasa s’haurà de curar, especialment, que no es Produeixi cap segregació als 
materials filtre emprats. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons I'eix del tub o del 
drenatge. 
 
A I'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A I'import resultant queda inclosa la preparació de 
1'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar 
acabada la unitat. 
 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent.  
 
2.18. Embornals i buneres 

 
Definició 
 
Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull I'aigua de 
pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal generalment 
protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de I'embornal, però de manera que l'entrada de I'aigua 
sigui quasi vertical. 
 
Materials 
 
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present 
Plec. Execució de les obres 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que sobre el 
tema ordeni la Direcció. 
 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i pous de 
registre". 
 
Després de I' acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, 
residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s’haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció 
definitiva de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la 
troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com I'excavació i replè, llevat de prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar I'embornal amb el pou de registre més pròxim. 
 
2.19. Obres de fàbrica de totxana 

 
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus no.  
 
1. Reenfonsament, escardejats i arrebossats brunyits 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb que s'han 
construït, curant que els paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter de les juntes amb les 
vores de les totxanes. 



 

 
Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les corresponents operacions 
de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el morter de les juntes ha d'arribar només fins a 
cinc mil·límetres (0.005 m.) de les vores de les totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, 
s'escardejaran les superfícies amb el morter de ciment proposat per a aquesta fi ais documents corresponents. 
 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a més de 
I'escardejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord 
amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest s’executarà un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada per 
a aquesta fi als documents del 
Pressupost. 

Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s’executarà aquest d'acord amb el 
que s'expressa a ['última part del paràgraf anterior. 
 
Mesurament i abonament 
 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per considerar-se incloses als 
preus de les unitats de fàbriques de totxana. 
 
2.20. Accessos i connexions amb vials existents 

 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos 1 connexions amb vials existents, que a 
judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries. 
 
El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els mateixos criteris 
que la resta d'obres projectades. 
 
2.21. Abastament d'aigües 

 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tal moment, les prescripcions del Pico de 
Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 
 
Els tubs seran de qualsevol material admès per la Normativa vigent i els timbratges seran els corresponents a la 
pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kglcm2.). 
 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord amb la normativa 
de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar-se i tenir-la en compte als càlculs de les 
ofertes econòmiques. 
 
El tipus de juntes seran les exigides per I' entitat subministradora, així com tetes les peces especials. 
 
L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la canonada 
instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites anteriorment. 
 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s’executarà d'acord amb les solucions grafiades als plànols de detall. 
Mesurament i abonament 
 
L'execució de les rases i replens s’abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens compactats, definits al 
Quadre de Preus número 1. 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) col·locats. Els preus del metre lineal (ml.) de conduccions 
inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, I'execució de juntes, les proves de la canonada instal·lada, i totes 
les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres d'abastament, inclòs el formigó 
d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de rec i sorra per a protecció de les conduccions 
seran d'abonament independent. 
 
2.22. Senyalització i balisament 

 
S’ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 

 

El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al Quadre 
de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a deixar concloses 
les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els 
pals metàl·lics i llur col·locació. 
 
2.23. Aplicació de fa clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals 

 
La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte I' aplicació de la Clàusula 50 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 



 

A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements constructius, amb 
les obres existents a l'entorn urbanístic, el Director de les Obres podrà considerar el contingut de I'esmentada clàusula, 
sempre que això no suposi costos addicionals. 
 
La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats elements dels serveis, a fi 
d'ajustar-se a les normatives de les Companyies corresponents. 
 
El present article serà d'aplicació a criteri del Director de tes obres.  
 
2.24. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 

 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà 
d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu 
la normativa vigent. 
 
 
3. UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 
  
3.1. Terra Vegetal Fertilitzada Definició 

 
S’anomena terra vegetal fertilitzada la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de vint a quaranta 
centímetres (0,20 a 0,40 m,), que reuneixi tones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs 
orgànics. 

 

Condicions generals 
 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera que la llavor, al germinar, 
trobi en principi fàcil arrelament i substàncies assimilables i, després, la deguda protecció i l'escassa o nul·la competència 
per parí d'altres plantes. El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per al qual s'ha de buscar sempre unes condicions 
òptimes per al seu desenvolupament. 
 
La dosificació granulomètrica de bota terra franca serà la següent: 
Sorra 23-52% 
Llim 28-50% 
Argila 7-27% 
Haurà de disgregar-se quan presenti parís aglutinades. 
 
Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haurà de ser 
lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que és I' òptim per al desenvolupament de les bactèries i 
fongs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 Kg/m3.), si aquesta 
operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar convenientment; en cas contrari 
s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 Kg/m2.) del mateix fem, 
enterrant-lo convenientment. 
 
Mesurament i abonament 
S’ajustarà al que prescriu I'article 3.8. "Estesa de terra vegetal fertilitzada". 
 
3.2. Adobs  
 

Definició 
 
S'entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s'afegeixen al sòl per tal 
d'aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
 
S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents: 

 Adobs orgànics 

 Adobs minerals. 

 Adobs complexes. 
 
Condicions generals 
 - Adob orgànic : 

L'adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i liquides del bestiar, barrejat 
irregularment amb el seu jaç. 

 

Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbia, amb una temperatura a 
l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit I' 
anomenat "Llard negre", que tindrà l'aspecte d'una massa untuosa, negra, humida, i a la qual no es trobaran vestigis 



 

del seu origen, es procedirà a escampar-lo sobre la terra vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal 
d'evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 
 
La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kglm3) 

 Adob mineral: 
Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. Els principals seran: 
 
Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i 
nitrosulfat amònic. 
Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias Thomas". 
Potàssics: clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita, Kainita i silvinita) cendres vegetals. 
Càlcics: carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 

 Adob complex 

Es coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primeres, com és el cas 
de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació 
entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi 
participen. L'adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40ut.) fertilitzants. 
 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà I'adob a utilitzar d'entre els que s'han esmentat, en funció de 
l'estat que es trobin els terrenys a plantar o sembrar. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, per considerar-se inclosos als corresponents preus unitaris 
de "Plantacions i sembres". 
 
3.3. Plantes  
 

Definició 
 
S'entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut 1 estat criades en un altre Iloc, són arrencades 
d'aquest i plantades al lloc de plantació. 
 
Condicions generals 
 
- Procedència i selecció: 
 
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i ubicats a zones, on els 
factors ecològics de les quals siguin semblants als de la zona que s'han d'executar les plantacions. 
 
Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a I' espècie botànica i varietat escollida així com també haurà de tenir les sabes i 
mesures que s'especifiquin a les Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que adquireixen al viver de 
procedència. L'aspecte i l'edat de la planta hauran de correspondre's, motiu pel que es rebutjaran aquelles plantes que 
tinguin les dimensions i aspecte exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal. 
 
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant ostensiblement aquest mostres 
d'haver estat repicat al viver. 
 
S’exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes seran de la satisfacció de la 
Direcció d’Obra. 
 
- Condicions fitosanitàries : 

 

Es rebutjaran totes aquelles plantes que ofereixin o presentin símptomes d'haver sofert alguna malaitia criptogàmica o 
atac d'insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, com a conseqüència de 
la manca de cura en la preparació al viver i en el transport. 
 
En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per d'altres en perfectes condicions 
fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que aquestes reposicions causin. 
 
- Preparació i transport: 

Alhora de preparar les plantes al viver pera ser transportades al lloc de la plantació, és fonamental no deteriorar les arrels 
en general, ja que el trencament dels extrems d'aquestes suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, 
si això succeís, es produiria un desequilibrament entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari restablir 
mancant una defoliació de les fulles inferiors de la tija o, si es tracta d'arbres grans, una poda de les branques inferiors. 
 
La preparació per al trasplantament dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 o 2) abans de la 



 

data de la plantació i de la manera següent: durant l’època de paralització del període vegetatiu s'excava una rasa en 
forma de corona circular al voltant de l'arbre, per tal de seccionar totes les arrels secundàries que s'estenen més enllà 
del diàmetre de I'esmentada corona i formar una mota coberta amb escaiola armada amb filferros. 
 
La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a I' arrel principal i el seu diàmetre dependrà de la mida 
de l'arbre. 
 

El transport haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les precaucions necessàries per tal de 
no deteriorar cap de les parts de la planta. 
 
Les plantes a rel despullada es transportaran envoltant Ilurs arrels amb molsa, palla, falgueres, etc. i sobre totes 
aquestes matèries amb plàstic, per tal d'evitar que el vent o insolació assequi excessivament les arrels; si les condicions 
atmosfèriques o de transport són molt desfavorables es protegiran també les seves parts aèries. 
 
El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot plantar-se i, si per 
qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, cobrint no solament els sistemes radicals, 
sinó també part de les copes i, si el terreny no tos humit, es regarà per tal de mantenir-ho en les condicions adequades. 
 
Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin fixes i suficientment 
separats, per tal que les plantes no pateixin deterioraments o trencaments a Ilurs parís aèries. 

Mesurament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l'article 3. 10 "Plantacions".  
 
3.4. Llavors 

 
Definició 
 
Es defineix com a Ilavor I'embrió capaç de germinar i desenvolupar-se, donant lloc a una espècie vegetal d'iguals 
caràcters que les del vegetal del qual procedeix. 
 
Condicions generals 
 
Per a assegurar-se’n que les condicions intrínseques de les Ilavors són les adequades per a Ilur germinació, hauran de 
fer-se anàlisis previs, segons Reglament de I'Associació Internacional d'Assaig de Llavors, que a I'Hemisferi Nord va 
entrar en vigor I1 de Juliol de l'any 1960 i portats a terme pel Servei Nacional de Llavors Forestal. En cas que aquest 
organisme no comptés amb existències i procedís d'altres llocs, haurà de conèixer-se la procedència de les Ilavors; així i 
tot, en aquelles espècies, l’àrea d'habitacle de les quals és molt extensa, donada I'existència de races o varietats a les 
diferents aclimatacions, té gran importància en l'ulterior desenvolupament de les plantes. 
 
La presa de mostres s’efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe" 
 
El gran de puresa admès serà, com a mínim, del noranta per cent (90%). La potència germinativa admesa serà, al 
menys, del noranta sis per cent (96%). Com que a molts Ilistats de subministrament de Ilavors n'apareix el valor real, 
aquest no ha de ser inferior al vuitanta-sis per cent (86%) . 
No hauran de presentar símptomes d'haver sofert malalties micrològiques ni presentar atacs de fongs, bactèries, insectes o 
altres animals en el moment de la sembra. 
 
La quantitat de llavor a utilitzar per metre quadrat (m2) . podrà deduir-se mitjançant la fórmula 
següent:  
p=   n/N.P.g.K.  
on:  
. p = pes en Kg. per m2. de llavor a utilitzar. 
. n = nombre de plantes a obtenir per m2. 
. N = Nombre de llavors existents a 1 Kg. 
. P = puresa en tant per 1 . 
. g = potència germinativa en tant per 1. 
. K = coeficient depenent de l’espècie i característiques ecològiques i biològiques del lloc al qual s’efectuï la sembra. 
 
Aquest coeficient varia de vint dècimes a un (0,20 a 1.00) segons els 
casos. Mesurament i abonament 
S’ajustarà al que prescriu I'article 3.1. "Sembres" . 
 
3.5. Humus 

 
Definició 
 
S'anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra.  
 
Condicions generals 



 

 
Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva coloració ha 
de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de serial que eviti una ràpida dessecació de la Ilavor i del 
sòl. Estarà suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 
 
Mesurament i abonament 
 
L'humus no serà d'abonament directe, per considerar-se inclòs al preu unitari de les "Sembres". 
 
3.6. Vents i Tutors . 

 
Definició 
 
S'entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plançons per tal de mantenir la seva verticalitat i 
equilibri. Condicions generals 
Vents: 
 
Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d’ells d'una longitud aproximada a I'alçada de I' arbre a subjectar. 
Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats per a poder resistir, en cada cas, les tensions a les 
quals estaran sotmesos pel pes de l'arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció per tal 
de no produir ferides a I' arbre. 
 
Tutors: 
 
Els tutors seran de fusta i duna longitud aproximada a la del tronc del plançó a subjectar més la fondària a la qual s'ha 
de clavar. S'hauran d’utilitzar, per a fer tutors, fustes que resisteixin les produccions i que estiguin Iliures d'irregularitats. 
 
En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes característiques que els anteriors. 
En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els vents i tutors no són d'abonament independent, per considerar-se inclosos als preus 
unitaris.  
 
3.7. Aigua a utilitzar als recs. 

 
Condicions generals 
 
L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com els recs necessaris de conservació, serà suficientment 
pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0.5%). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del capbussament 
dels estrats de mar aterra. No s’utilitzarà tampoc aigua amb un PH inferior a sis (6). 

Si les aigües que s'utilitzen als recs procedeixen d'un brollador o de captacions soterrànies, de manera que es faci 
precís elevar-les mitjançant grups motobombes o bé aigües artesianes, capaces d'abastar per si soles el nivell desitjat, 
haurà de prendre's la precaució d'airejar-les prèviament. 
 
Mesurament i abonament 
 
S’ajustarà el que prescriu l'article 3.12 "Recs d'aigua".  
 
3.8. Estesa de Terra vegetal fertilitzada. 

 
Definició. 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les superfícies vistes dels 
talussos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 

 Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada. 

 Estesa i conformació a la sembra 
 
Materials 
 
La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades al corresponent article del present 
Plec. Execució de les obres 



 

En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin acabant els 
talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres de 
plantació estiguin programades en fase posterior. 
 
Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada: 
 
Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d'evitar que la terra es 
faci fang. 
 
S’evitarà la Contaminació d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o pedres més grans de cinc centímetres (0,05 
m.). Preparació de les superfícies: 
De no existir al Quadre de Preus un preu unitari independent per a la unitat de "Demolicions" i per a la unitat de 
"Esbrossada del terreny", es procedirà, dins de la present unitat i sense abonament addicional, a realitzar les 
operacions descrites als Articles corresponents del present Plec. 
 
Es procedirà a continuació a I'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats 
existents. Estesa i conformació: 
La terra vegetal fertilitzada s’estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d'aquella maquinaria pel mitjà de la qual 
s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, 
excavadores Ileugeres comanades per cable o de braç llarg, etc. 
 
El Contractista tornarà a col·locar, al seu càrrec, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, per descuit 
o incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d'erosions per pluges o d'altres causes. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a I'abocador o Iloc d'ús els materials que sobrin o hagin 
estat rebutjats, retirant, així mateix, les instal·lacions provisionals. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3.) realment estesos, 
mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres quadrats (m2.) de superfícies cobertes 
amb un determinat gruix. 
 
3.9. Obertura de sots. 
 

Definició 
 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant I'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i duna fondària 
variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin col·locar sense doblegar, especialment I' àpex 
principal, o bé càpiga folgadament la mota. 
 
Execució de les obres. 
 
El Contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent iniciar-se l'obertura de sols sense 
la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció. 
 
El treball d’obertura ha de realitzar-se amb el sal humit, donat que així la consistència del sòl es menor, i amb una antelació 
suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona meteorització dels sòls. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al replè dels sots, a 
I'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el seu transport a I'abocador. 
 
La terra treta, de bona qualitat, ha de col

·
locar propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest es 'roba en un talús, per la 

part inferior del mateix, amb la finalitat que els vents o les aigües no omplin de bell nou el sot amb la terra que s'ha tret. 
 
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar segons vingui preparada, amb mota o a arrel 
despullada. 
 
Si no s'especifica altra cosa a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots seran les 
següents: 

 Per a arbres de més de tres metres (3 m.) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 

 Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada: 0.80 x 0.80 x 0.80 m. 

 Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1 ,5 m.) i dos metres (2 m.) amb mota: 0,60 x 0,60 x 
0,60 m. 

 Per a arbusts i arbres menors d'un metre i mig (1 ,5 m.) amb mota o test:0.50 x 0.50 x 0.50 m. 

 La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
 
Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp, poden reduir-se les 
dimensions abans especificades, o inclòs es podrà utilitzar el plantamon, si així ho autoritza la Direcció d'Obra. 
 



 

Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el 
borró. Mesurament i abonament 
 
Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus no. 1 no es fa cap tipus de referència a la unitat 
d’obertura de sots, s’entendrà que està compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent el seu mesurament i 
abonament per separat. 
 
En cas contrari, l'obertura de sots s’abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats al terreny. Resta 
inclòs en aquesta unitat el transport a I'abocador del material de mala qualitat tret del sot. 
 
3.10. Plantacions   
 

Definició 
 
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en col·locar al terreny, prèviament 
preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc. 
 
Materials 
 
L'adob, les plantes, els vents, els tutors i I'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles de! present 
Plec. 
 
Execució de les plantacions 
 
No podrà iniciar-se la plantació sense prèvia aprovació per la Direcció d'obra del replanteig i de la concreta ubicació de 
cada espècie. Es procurarà que el terç superior dels talussos resti més densament plantat, per a major protecció contra 
l'erosió. 
 
Als talussos de desmunt i al terraplè I'execució de les plantacions de cespitoses s’efectuarà immediatament després de 
I'execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. 
 
Al fons del sot s’introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscil·larà entre un i deu (1 i 10 kg.) quilograms, 
segons els casos. Sobre, es col

·
locarà una capa de terra vegetal, per tal d’aïllar les arrels del fem al moment de la 

plantació, operació que s'ha de fer amb cura, donat que si el fem i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden 
cremar-se i, en conseqüència, morir la planta. 
 
En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt de les altres, 
conservant  però  totes  les petites arrels, es col

·
locarà la planta amb molta cura, de manera que les arrels restin a llur 

posició normal i sense doblegar-se, especialment I'arrel principal de les coníferes. El coll de I'arrel ha de quedar deu 
centímetres (0,10 m.) més avall que el nivell del sal. Seguidament s’omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans 
d'acabar d'omplir el sot s’aplanarà i regarà abundosament. 

 

Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no trencar la mota i deixar I'arrel 
despullada. Quan s'ompli el sot no s’ha d’aplanar la terra amb els peus per tal de no rompre la mota. Es regarà 
abundosament al peu de la planta i a la copa. 
 
Les plantes amb mota d'escaiola s’introduiran als sots, degudament preparats i amb el replè dels fons adients, per a que el 
coll de l’arrel quedi al nivell del sòl. Tot seguit es traurà el guix del sot, mirant de no trencar la mota. Seguidament, 
s’omplirà el set fins a la meitat, procurant compactar la terra per tongades, es regarà abundantment i s’acabarà el replè 
efectuant una estilització d'uns quinze centímetres (0,15 m.). Es tindrà cura, també, que tinguin la mateixa orientació 
que tenien al viver. 
 
Si cal, es procedirà a la col·locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un extrem, una mica més 
amunt de la meitat de I'arbre, procurant no produir cap ferida amb els Iligams, i per l’altre extrem subjectats al sòl per mitjà 
de tres (3) estaques col·locades equidistants entre sí. S'hauran de tensar periòdicament clavant més l’estaca. 
 
L’època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d'octubre a abril malgrat que s'hagi de 
procurar plantar sempre a la tardor. 
 
No s'ha de plantar, en cap cas, als dies de gelada, de I'efecte de descalçament que això produeix. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els materials que sobrin o que 
hagin estat rebutjats, retirant les instal·lacions provisionals. 
 
El criteri per a I'aprovació de la unitat arbòria, per part de la Direcció Facultativa, es basarà en el diàmetre del tronc, a 
un metre (1 m.) de la base. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament i abonament de la plantació d’espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats (Ut.), i la 



 

d’espècies cespitoses per metres quadrats (m2.) mesurats al terreny. En el preu unitari corresponent hi resta inclòs el 
rec efectuat durant la plantació. 
 
3.11. Sembres 
 

Definició 
 
Es defineix com a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la disseminació pel terreny de les 
Ilavors de les espècies que s'intenta propagar. 
 
Materials 
 
L'adob, les Ilavors, ('humus i I'aigua compliran tes condicions fixades als corresponents articles del present 
Plec. Execució de les sembres 
Als talussos de desmunt i terraplè l'execució de les sembres s’efectuarà immediatament després d'acabat el talús, 
prèvia estesa de la terra vegetal, si s'escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase 
posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra 
l’erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals com de fortes calorades, 
vents càlids o sets, gelades, etc. 
 
Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 
 
1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, el més 
uniformement possible. 
 
Per tal d'evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin arrossegar la llavor. 
 
Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament 
humida, a més, s’efectuarà la distribució arran de terra. 
 
Les Ilavors han de plantar-se a una fondària tal que, quan germinin fes fulles cotiledonars que acompanyen la tija en 
llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva que la planta 
utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que l'esmentada fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió 
màxima de la llavor. Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta de tou que s’estendrà de manera 
uniforme, serà d'un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 
 
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb aigua, repetint el 
rec diàriament durant el període inicial duna (1) a dues (2) setmanes; la Direcció d'Obra fixarà, segons les condicions 
climatològiques, la durada exacte d'aquest període. 
 

2. Mitjançant I'ús de palla corrent, que s'estén manualment uniforme sobre la superfície a sembrar; tot seguit, sobre 
l'esmentada palla es distribueix manualment, 1 també de la forma més uniforme possible, la mescla de Ilavors de les 
espècies escollides junt amb els corresponents adobs; a continuació es rega l'esmentada coberta de palla amb una 
emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafològiques que 
afavoreixin, no solament la germinació de llurs Ilavors, sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de les 
plantes. Aquestes operacions es realitzaran, doncs, manualment, exceptuant el rec asfàltic, el qual s’executarà 
mitjançant I'ús d'una bomba especial, que tingui la potència necessària per a transportar o Ilençar el betum fins a les 
parts més allunyades. 
 
3. Consisteix en el Ilançament de la llavor i altres productes a pressió sobre les superfícies que s'han de sembrar. En 
una cisterna es barregen amb aigua les Ilavors, adobs, cel·lulosa i, eventualment, altres productes que afavoreixin el fet 
que al ser Ilençada aquesta mescla quedi adherida sobre el sòl del talús i la llavor en condicions favorables per a poder 
germinar i arrelar. La cisterna ha de dur instal·lat a ('interior un mesclador, mitjançant el qual pugui mantenir-se una 
mescla perfecta de tots els components esmentats al llarg de Iota I'operació. 
 
El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d'entre els dos darrers que s'han descrit, dependrà del pendent del talús 
o de llur accessibilitat. Però, sempre que les operacions d'estesa de palla i distribució de llavor puguin fer-se 
manualment, haurà d'escollir-se aquest primer sistema i no el de la llançadora, per considerar-se de major efectivitat. El 
sistema a utilitzar serà fixat per les Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas de mancar aquestes, per la Direcció 
d'obra. 
 
Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització dels quals s’haurà 
d'obtenir I'aprovació expressa de la Direcció. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin 
estat rebutjats, i retirant les instal·lacions provisionals. 
 
Mesurament  i abonament 



 

 
El mesurament € abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats (m2.), mesurats 
al terreny. En aquesta unitat queden inclosos els recs efectuats a la sembra i durat el període inicial. 
 
3.12. Recs d'aigua  

 
Definició 
 
Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediments generals d'addició: per 
aspersió i pel peu; dins d'aquest segon procediment, es distingeixen dues (2) modalitats: a manta o per immersió i per 
imbibició. 
 
Materials 
 
L'aigua acomplirà les condicions fixades a 1'article "Aigua a utilitzar als 
recs". Execució dels recs 
 
Per tal d’evitar fortes evaporacions, els recs s'efectuaran a les primeres hores del matí i a les darreres de la tarda, 
realitzant, però, els recs de plantació al mateix moment en que cada planta es planti, i els de sembra immediatament 
després de compactat l'humus. 
 
Es farà de tal manera que no provoquin el descalçament de les plantes ni comportin erosions i rentats de sòl, ni per 
escorrentia ni per filtració. 
 
Al Ilarg del temps que duri la germinació, s’haurà de mantenir la superfície del terreny amb la humitat necessària perquè el 
tant per cent (%) de la llavor germinada sigui el previst. 
 
Els primers recs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d’evitar que sigui arrossegada molta 
quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa acumulant- se a determinats llocs i produint calbes a d'altres. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els recs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es procedirà al seu 
mesurament i abonament per separat. 
 
Els recs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat "Conservació de les 
plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que I'import dels esmentats treballs queda inclòs en els 
respectius preus unitaris, no procedint cap indemnització. 
 
3.13. Canonades per a recs  

 
Definició 
 
Son conduccions a pressió per a abastaments d'aigües a rases enterrades o bé a recs. 
 
Materials 
 
La canonada serà de foneria, de plàstic o qualsevol altre material que estigui sancionat per la pràctica i compleixi la 
Normativa vigent, d'un tipus reconegut al mercat i prèviament aprovat per la Direcció d'Obra. La Direcció fixarà els 
assaigs de recepció que hagin d'efectuar-se. 
 
Execució de les obres 
 
La col·locació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
canonades d'abastaments d'aigua". 
 
En l’execució de les obres s'acompliran les Prescripcions fixades a I'article 2.21 del present Plec. 
 
S'inclouran, en aquesta unitat, l’execució dels entroncaments de les noves canonades amb les existents i la col·locació 
de les claus de pas i accessoris que siguin necessaris. 
 
La Direcció ordenarà les proves estanqueïtat i altres assaigs que cregui convenients.  
 
Mesurament i abonament 
 
S’acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular I'article 2.21 del present Plec. S'inclouran al preu les claus 
de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin ser necessaris.  
 
3.14. Reposició 

 



 

Definició 
 
Es defineix com a reposició, en aquest capítol d'Unitats d'Obra, Jardineria i Plantacions", la ressembrada i substitució 
de plantes, que el Contractista haurà d'efectuar durant l’execució de les obres i durant el període de garantia fins a llur 
recepció definitiva, quan les espècies corresponents no hagin tingut el desenvolupament previst a judici de la Direcció 
d'Obra, o hagin estat danyades per accidents. 
 
Materials 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l’execució de les quals es 
repeteix. Execució de les obres 
Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els materials que es considerin de 
mala qualitat i es transportaran a l'abocador. 
 
Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, havent d'acomplir les 
prescripcions anteriorment fixades. 
 
Mesurament t abonament 
 
La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevulla que sigui la importància de la reposició efectuada, 
el seu import es considerarà inclòs als preus unitaris de les respectives unitats de plantacions i sembres, i a la partida 
alçada de "Conservació de les plantacions". 
 
Malgrat que aquesta partida alçada no existeixi al Pressupost, i inclòs si a la Justificació dels Preus unitaris no apareix cap 
quantitat per a reposició, s'entén que l'esmentada reposició anirà a càrrec del Contractista, i en cap cas quedarà exonerat 
d'efectuar-la fins a la recepció definitiva. 
 
3.15. Conservació de les plantacions  

 
Definició 
 
Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions de sots, 
tractaments fitosanitàris, execució de vents i tutors, recs, etc., així com la reposició a les plantacions i sembres i 
quantes cures culturals siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 
 
La conservació de les plantacions està inclosa a la "conservació de ('obra" descrita a I'article 1.15 del present Plec, 
però donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article. 
 
No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la instal·lació de rec, obra civil accessòria, instal·lació elèctrica, etc., ja que 
la conservació de plantacions complirà allò prescrit als corresponents articles del present Plec. 
Execució de les obres 
 
Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats d'obra. Serà també 
d'aplicació el que fixa I'article 1.15 del present Plec. 
 
Un cop acabada I'execució de l’obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona «obra i zones confrontants, 
transportant a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats cobrint les rases, retirant les instal·lacions 
provisionals, etc. 
 
Mesurament i abonament 
 
La conservació de les plantacions durant I'execució de les obres no és d'abonament directe, ja que el seu import es 
considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la 
partida alçada de "Conservació de les plantacions" que figura al Pressupost del Projecte. 
 
En cas de no existir la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions, s'entén que l’import dels 
esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de I' Administració a cap mena 
d'indemnització. Però en cap cas, el Contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta 
conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant les plantacions fins a la 
recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se en aquest cas, al que estipula la clàusula 77 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
4. UNITATS O'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÉCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC.  
 
4.1. Condicions Generals 

 



 

A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als 
següents documents: 
 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 24.311973, de 20 de Setembre). 

 Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d'Interpretació, publicats pel 
"Ministerio de Industria". 

 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de Maig del 1.954). 

 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries «Alta Tensió (Decret 3151168 de 28 de Novembre). 

 Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per 
ordre de 23 de Febrer del 1.949. 

 Normes Tecnològiques de I'Edificació (N.T.E.), del "Ministerio de la Vivienda". 

 Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà. 

 Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 

 Les recomanacions d"'U.N.E.S.A.". 

 Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras Públicas". 
 
Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable que es 
promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 
Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta en servei 
de les obres, i haurà «abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i del visat del Projecte 
d'Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 
 
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a I'obtenció de l'Aprovació Prèvia de Projecte i 
I' Autorització de Posta en Servei, per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 
 
Materials 
 
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera 
qualitat. Documentació Prèvia a I'inici de les obres elèctriques 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els 
catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del gatvanitzat, 
etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colada". 

 Lluminàries 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la Iluminària, i més 
concretament del reflector. 
 
Corbes fotomètriques 

 Llums 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux Iluminós.  
 
Equip d'encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

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

 Tubs i canalitzacions 

Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 
 
La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, instal

·
lador o persona qualificada, 

amb menció expressa de l’obra on van destinats. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control 
previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de I'Obra, àdhuc 
després de ser col

·
locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser 



 

reemplaçats per d'altres que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de 'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista 
immediatament i en Ilur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de I'Obra podrà manar retirar-los, pel 
mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, 
amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, tes característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aquest 
Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per I' Empresa Subministradora d'electricitat, i previ 
el vist 1 plau del Director de I'Obra. 

Reconeixements i assaigs 
 
Quan el Director de I'Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l’anàlisi, assaig o comprovació dels materials, 
elements o instal

·
lacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui més 

adient, malgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec. 
 
En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de I'Obra 
designi.  
 
Les despeses ocasionades per aquestes proves i Ilur comprovació seran a compte de la Contracta. 
Personal 
 
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l’obra, mentre es realitzin els treballs, el qual 
rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. 
 
També hi haurà sempre a l’obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per al volum i naturalesa dels treballs que 
hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en I' ofici. 
 
Quan la Direcció de I'Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria oportuna, representi 
al Contractista, en part o en totes les qüestions de l’obra. 
 
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l’obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent directament 
d'ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la missió encomanada. 
 
En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 
 
Execució de les obres 
 
El muntatge d'elements i la realització de les obres s’efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, a les Normes 
i Disposicions oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra. 
 
Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de 
cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin perfectament acabades i en 
òptimes condicions de durada i conservació. 
 
Per a que els plànols siguin vàlids per a l’obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a construir", al costat de 
la data i la signatura del Director de l'Obra. 
 
Obres accessòries 
 
Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de presentar-se, 
s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant l'execució de les obres i quedaran subjectes a 
les mateixes condicions per les que es regeixen les que figuren a la Contracta. 
 
Interpretació i desenvolupament del Projecte. 
 
El Director de l'obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les 
obres, així com les modificacions que estimi oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o classe de 
treballs i materials consignats al mateix. 
 
El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l’obra o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés dubtes, resultés alguna 
contradicció als documents del present Projecte o pogués suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa 
de les obres, la Contracta ho posarà immediatament en coneixement de la Direcció de l’obra per escrit, i s’abstindrà 
d’instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió, fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció. 
 
Minores i modificacions del Projecte. 



 

 
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament, per 
escrit, per la Direcció de l’obra, i de les que s'hagi convingut el preu abans de procedir a Ilur execució. 
 
Mitjans i obres auxiliars. 
 
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d'obra, i la construcció de les obres auxiliars 
que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres objectes d'aquest Projecte. També 
s’inclourà tot el que sigui necessari per tal de garantir la seguretat de les esmentades obres, com són: eines, aparells, 
maquinaria, vehicles, grues, bastides, cintres, apuntalaments, desguassos, proteccions per tal d'evitar l'entrada 
d'aigües superficials a les excavacions, desviament o taponament de canals i brolladors, extraccions d'aigua, 
esgotaments a les excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, 
baixades de conduccions d'aigua, electricitat i altres serveis que apareixin a les excavacions, etc. 
 
4.2. Condicions del Materials 

 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura de 
seixanta graus centígrads (60°C). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), 
contra els perjudicis mecànics. 
 
Columnes 
 
Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d'acer, a 
partir d'un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil

·
límetre quadrat (37 Kglmm2.), o 

superior, classe St 37. 
 
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant-se l'esmentada 
soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada. 
 
No s'admetran soldadures transversals, Ilevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la planxa d'acer, utilitzada o 
diferents trams de la columna. 
 
A I' extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d'un cèrcol 
exterior de reforçament i carteles de recolzament. 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta resistència a la tracció, 
cargolant l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar millor agafada a la massa 
de formigó. 
 
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, d'acer F.111. UNE 36.011. 
 
Les columnes es lliuraran amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i arandelles. 
 
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran Ilurs cantons arrodonits, i aniran previstos d'un 
emmarcament de passamà de ferro de trenta per tres mil

·
límetres (30 x 3 mm. ), soldat a la vora de les mateixes. 

Aniran previstes de portelles en planxa d'acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany. Per tal de protegir-les contra 
la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul, la part superior de I'emmarcament de les portelles de registre portarà 
soldada una visera. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada. 
 
Junt a una de les portes es disposarà en un Iloc accessible a l'interior de la columna i soldat a ella, un angular amb un 
orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de quatre mil

·
límetres (4 mm.) de gruix, 

per a subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 
 
Les columnes es Iliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany de galvanitzat 
ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98,5%) de zenc pur en pes, havent d'obtenir se un dipòsit mínim 
de sis-cents grams per metre quadrat (600 gr./m2.), sobre la superfície de la columna. Tal característica i les 
d’adherència, continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà laques, ratlles, ni abonyegament, i les soldadures es poliran 
degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparenta i regularitat. 
 
Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'obra, mitjançant pintura indeleble a 
la part frontal dels mateixos. 
 
Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L'excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les 



 

arestes arrodonides. 
 
El fonament s’efectuarà amb formigó de 225 kglm3, en el qual s'encasten els perns d'ancoratge, situant-los mitjançant 
plantilla, de manera que la seva col

·
locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar 

l'entrada completa de les femelles de subjecció i Ilurs arandelles. 
 
A l'interior de la foneria s' embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc metres (0,125 m) , per a 
permetre I’accès a ('interior de la columna. Els extrems d'aquest tub hauran de tenir les vores polides i que no tallin. 
 
Lluminàries 
 
Les Iluminàries seran pròpies de l'enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a bàcul i columna, tancades i 
amb capacitat per a posar-hi I'equip elèctric de doble encesa. 
 
El grau de protecció serà IP 545, classe 1. 
 
Les Iluminàries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueïtat en elastòmer de 
silicones, antiadherent, resistents a I'envelliment i als raigs ultraviolats, conservant Ilurs propietats des de setanta graus 
centígrads (70°C), fins als dos-cents cinquanta (250°C). 
 
Portaran filtre de carbó actiu. 
 
El cablejat del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per una beina de fibra de vidre amb 
silicones. 
 
El capot podrà ser de: 
 
- Polipropilè injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc grams per decímetre cúbic 
(0,905 Kg/dm3.) i una resistència al calor en exposició continua de cent trenta-cinc graus centígrads (135°C). 
 

 Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a alta temperatura. L’òptica 
serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. 
 
Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%). 
 
El gruix mínim del reflector serà d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable. 
 
Les característiques fotomètriques de les Iluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte guant a 
nivells i uniformitats. Les mides de les Iluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- Lluminària esfèrica; les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d’alta densitat, opal resistent a 
l'impacte (IP 9) i a I'envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 
 
La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per allotjar I'equip d’encès en alt factor, el portallànties i la xapa 
reflectora. 
 
Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 
 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte quant a nivells 
i uniformitats. Les mides de les Iluminàries no seran mai inferiors a les que hi figuren als plànols. 

Proteccions 
 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal

·
larà una pica de terra a cada punt de llum i quadre. 

Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-cinc mil·límetres 
quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, foca de les canalitzacions 
elèctriques, i a cinquanta centímetres (0,50 m.) de profunditat, com a mínim. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 
 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haurà cap 
unió entremig de dos (2) punts de llum. 
 
A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tal! per intensitat de defecte. 
 
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les 
masses. 



 

 
La instal

·
lació de tots els elements a l'interior de la Iluminària, així com la resta a la columna, fa que tota l'operació sigui 

inaccessible i que es precisin les eines especials pera llur manipulació. 
 
Taulers de connexió a columnes 
 
S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que s’instal

·
laran a cada columna. 

 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no interior a cinc 
mil

·
límetres (0,005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 

 
Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 

 Placa base. 

 Curts circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins la 
Iluminària. 

 Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació. 
 
Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. Els caragols seran de 
material inoxidable. El tauler s’instal·larà dins d'una caixa de material plàstic, a l'interior de la columna. 
 
Cables 
 
Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític «1156 ❑m./mm2. de resistència 
específica, i de les seccions nominals que figuren als plànols. 
 
Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze mil·límetres quadrats (16 mm2.). 
La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i la tensió de prova de quatre mil volts (4.000 V.). 
 
Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) Designació UNE 
VFV 0,6/1 Kv. 
 
L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la resta. 
 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20°C.) haurà d'acomplir amb els valors assenyalats per la Norma UNE 
21.119.74. 

La resistència d’aïllament haurà d'acomplir el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a l'apartat 
MIBT 017. Com a màxim serà de deu ohms (10 ) en cent metres (100 m.). 
 
A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables. 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, tensió nominal 
mil volts (1.000 V.), designació UNE VV 0,611 KV i de secció mínima de dos amb cinc mil·límetres quadrats (2,5 
mm2.). 

Els cables de distribució en bit. seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de Policlorur de Vinil 
(PVC), i designació UNE VV 0,611 KV. 
 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les Normes 
UNE. 
 
Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes UNE. 
 
L'aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una 
capa extrusionada de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre I'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl

·
lica, associada a una part metàl

·
lica. 

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20°C.) serà de setze 
mil·límetres quadrats (16 mm2.) Cu. i 1,161Km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC. semiconductora, de resistivitat compresa 
entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
S’ha d'efectuar fa identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, anelles o fundes, 
d'acord amb els colors indicats per les Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, Fase "S" color groc, Fase "T", color 
violeta, i neutre, color gris. 
 
Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió. 



 

 
Llevat de les entrades i sortides ais punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles de calcada, els 
cables aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 ni.) de fondària i quaranta centímetres (0,40 m.) d'amplada. 

Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l’obertura i el replè de la 
mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 

Es cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als plànols. 
 
El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra per a que, al col

.
locar 

la peca ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 
 
Quan el cable vagi entubat, s’escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin passar sense cap 
dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra i no tindré cap deformació ni forats. No hi haurà cap unió entre tubs. Dins de 
cada tub no hi passarà més que una sola línia. 
 
L'estesa del cable s’efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs excessius o sigui 
arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es detindran si la temperatura ambient 
és inferior ais zero graus centígrads (0°C.). 
 
El volum de rasa que resti es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre que Ilur densitat 
mínima al Pròctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui elements majors de deu 
centímetres (0,10 m.) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5 %). 
 
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m.) que hauran de cobrir I'amplada total de la rasa i es 
compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del Pròctor normal abans de procedir al replè 
de la capa successiva. 
 
A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m.) es col·locarà una malla de senyalització de material plàstic, de 
les característiques indicades als plànols. 
 
Als encreuaments de calcada es col·locaran tants conductes com línies elèctriques existeixin, més un de reserva, que 
aniran protegits amb formigó, segons especificacions dels plànols. 

Entroncaments i derivacions 

 

EIs canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a I'interior dels bàculs o columnes. 
 
Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran mitjançant ancoratges i de 
manera ordenada, a la paret interior del pericó. 
 
Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com elèctricament, 
responguin a iguals condicions de seguretat que la resta de la línia. 
 
A I'hora de preparar els diferents conductora per a l'entroncament o connexió, es deixarà l’aïllant precís, segons el cas, i la 
part de conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap tipus de material que impedeixi un bon contacte, no sent 
danyada per les eines ni pel tracte durant l'operació. Els entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminals o 
manegots a pressió, i situant el conjunt a l'interior de botelles que, posteriorment, s'ompliran amb resina epoxi per a 
aplicacions elèctriques. 
 
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció serà posant-hi cura i d'acord amb les 
normes usuals d'aquesta tècnica. 
 
Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del cable en aquell 
punt. 
 
Equips 
 
S’entendrà per equips d'encesa dels Ilums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en cas de tubs de 
descàrrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris als Ilums de vapor de sodi per a I'inici de la descàrrega. 
Seran del tipus intempèrie estancs. 
 
El Subministrador de les Iluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb suficient antelació, 
advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els seus tècnics estiguin presents. 
D'aquestes proves i assaigs es traurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l'Obra per a la seva 
constància, podent rebutjar aquesta les partides si s'observen característiques deficients en un percentatge del cinc per 
cent (5%) de les quantitats del mateix tipus. 
 
A) Reactàncies: 
 



 

El balast o reactància de corrent haurà d'estar constituït per una autoinducció sobre el nucli de ferro, de les 
característiques, potència i tipus adequades a cada Ilum, de forma que a )'aplicar la tensió d'alimentació del conjunt 
220 V-50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les característiques de la mateixa. 
 
Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats de forma que, a l’ arribar a Ilur temperatura de règim, aquesta no 
experimenti un increment superior a seixanta graus centígrads (60°C.) sobre la temperatura ambient, sent aquesta de 
trenta graus centígrads (30°C.). La comprovació de la temperatura dels debanats s’efectuarà pel procediment de 
mesurament de la resistència óhmica dels mateixos. 
 
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques de forma que garanteixin 
I'evaquació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni vibracions al llarg de llur funcionament. 
 
Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se apreciar variacions 
apreciables de la impedància al col·locar en contacte amb elles altres reactàncies. 
 
Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 
 
- Llums de vapor de mercuri: 
80W .................................................. 10W 
125W................................................. 12W 
250W................................................. 18W 
400W................................................. 22W 
 
Llums de vapor de sodi d'alta pressió: 
70W .................................................. 13W 
100W................................................. 15W 
150W................................................. 20W 
250W................................................. 26W 
400W................................................. 35W 
 
Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàl·liques que els envolti i respecte al 
nucli, de dos mil volts (2.000 V.), prova que es realitzarà amb tensió alterna de cinquanta Herzs (50 Hz. ) i durada d'un (1) 
minut. 
 
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de manera que no presentin continuïtat elèctrica 
superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 

 

Compliran les Normes UNE. A ('exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques 
eléctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 
 
B) Condensadors: 
 
Els condensadors, que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus d’aïllament de paper o 
poliester metal·litzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de reactància i Ilum, que compensi el factor 
de potència (cos. ❑) fins a 0,9 com a mínim. 
 
La tensió de prova o d’aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques de la coberta serà de dos mil volts (2.000 
V.), - tensió durant un (1) minut - i la tensió nominal de treball de tres-cents vuitanta volts (380 V.), cinquanta Herzs (50 
Hz.) - valor eficaç -. 
 
Hauran de posseir entre Ilurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d'un a cinc ohms (d’1 a 5) i un Wat (1 
W), per tal d'assegurar l'autodescàrrega del condensador quan es trobi desconnectat. El corrent de fugides mesurat a 
mil volts (1.000 V.) de tensió haurà de ser inferior a una dècima d'Amper (0,1 A). 
 
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat elèctric superficial, en cas 
de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 
 
Els condensadors d'execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les dues primeres a la tensió 
nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió la resistència d'aïllament, entre borns i parts 
metàl

·
liques, no serà inferior a dos (2) M❑. 

 
S’aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió continua igual a dues amb quinze (2,15) 
vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10°C.) sobre I'ambient. Després 
d'aquesta prova s’aplicarà una tensió quatre amb tres (4,3) vegades la V. nominal i durant un (1) minut. 
 
Se sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze (2,15) vegades; la nominal, 
mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10°C.) sobre l'ambient. 
 
A l'exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i 
esquema de connexió. 



 

 
Arrencadors: 
 
En cas que el circuit d'encesa de Ilum necessiti circuits i dispositius d'arrencada, aquests hauran de realitzar llurs funcions 
al llarg del període d'encesa, restant totalment eliminats en cop el Ilum hagi entrat en funcionament normal. La reactància i 
l'arrencador no presentaran, fora del cicle inicial, més pèrdues que les que són pròpies de la limitació de corrent i, en 
qualsevol cas, no superiors a les esmentades per a les reactàncies. 
 
A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i 
esquema de connexió. 
 
Llums 
 
Els Ilums que s'utilitzaran a les instal·lacions seran del tipus de descàrrega en gasos. 
 
Els esmentats Ilums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s'indiquen seguidament, per 
a cadascun dels tipus i potències. 
 
La Direcció de l’obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les condicions tècniques i de 
recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de Ilurs característiques, rebutjant-se aquells que, per 
les seves característiques deficients o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les quantitats subministrades del 
mateix tipus. 
 
Compliran les Normes UNE. 
 
S’entendrà com a Ilums de descàrrega, tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, de fabricació actual, 
amb additius de terres rares i amb fluixos inicials, els quals s'indiquen més endavant. 
 
Dimensions 
 
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades de: 
 
Potència Diàmetre màxim Longitud màxima 
(W) Ampolla (mm) (mm) 

Llums de VMCC 
 80  72 156 
125 77 177 
250 92 227 

400 122 292 
LlLlums de VSAP 

70 71 156 

100 76 182 
100 T 48 211 
150 92 227 

150 T 48 211 
250 92 227 

250 T 48 257 
400 122 292 
400 T 
T = Tubular. 

Casquets 

48 283 

El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat", i haurà de posseir un recobriment metàl·lic antioxidant, niquelat, 
zencat. 
 
Haurà de garantir-se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a temperatures màximes de dos-
cents cinquanta graus centígrads (250 °C.), sense que s'observin esquerdes ni esvorancs a la unió amb l'ampolla ni a les 
masses vítries que separen els pols de contacte. 
 
Tensió d'arrencada 
 
La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als Ilums a: 
 
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5°C.); tensió mínima d'encesa: cent vuitanta volts (180 
V.). Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15°C.); tensió mínima d'encesa: dos cents volts 
(200 V.). 
 
Temperatura de ('ampolla 
 
L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les seves deformacions tèrmiques i les del casquet, sense 



 

trencament, fins a una temperatura màxima de tres-cents cinquanta graus centígrads (350°C.), suportant, en aquestes 
condicions, el xoc tèrmic de la calguda de gotes d'aigua a quinze graus centígrads (15°C.), sense trencament ni 
esquerdes sobre el vidre. 
 
Tensió i corrent de l'arc 
 
Una vegada comentada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) del període mínim d'encesa, s'hauran de 
confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (+-5 %): 
 
Potència Tensió de I'arc    Corrent a       Corrent ab- 
(W)    (manteniment)          l'arrencada    sorbida per 
 (V) (A)                     la Ilum. (A) 

Llums de VMCC 

80 115
15 

1,20 0,80 
125 125 1,80 1,15 

250 135 3,30 2,20 
400 140 5,10 3,30 

Llums de VSAP 
70  90 1,25 1,0 

100 100 1,80 1,2 
100 
T 

100 1,80 1,2 
150 100 2,52 1,8 
150 
T 

150 2,52 1,8 

250 100 4,10 3,0 
250 
T 

100 4,10 3,0 
400 105 5,70 4,4 

400 
T 

100 5,70 4,4 

Fluix Iluminós 
 
El fluix Iluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període d'encesa i transcorregudes les 
cent (100) primeres hores de vida del Ilum, resultarà ser de més menys cinc per cent (+- 5%) dels següents valors: 
 
Potència Fluix Iluminós 
(W) a les 100 h. (Im) 
                  Llums de VMCC 
80 3.800 
125 6.300 
250 13.500 
400 23.000 

Poténcia Fluix Iluminós 
(W) a les 100 h. (lm) Llms de VSAP 
70 5.800 
100 9.500 
100 T 10.000 
150 14.000 

150 T 14.500 
250 25.000 
250 T 27.000 
400 47.000 
400 T 48.000 

 

L'esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del Ilum, i caldrà que tingui reactància que subministri els valors 
nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions (valors de més menys tres per cent (+- 3%). 

 Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W): 

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

. A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial. 
Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de 
funcionament. 
Supervivència 

S’entendrà com a supervivència el percentatge de Ilums que continuen funcionant després d'un cert període de temps, 
sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de Ilum, havent de superar-se els següents valors mínims: 

. després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95 %). . després de dotze mil (12.000) hores: el noranta-dos 
per cent (92 %). 



 

Centre de maniobra 

Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt instal·lacions, que calen per a la correcta maniobra d'encesa i apagament 
de la il·luminació, així com per a Ilur control i mesurament. 
Principalment, consten dels següents elements: 

 Cèl·lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 

 Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador d'intensitat i tensió, en 
el seu cas. 
 Armari de protecció. 
Materials: 
Cèl·lula fotoelèctrica. 

Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es col·locarà en uns suports pròxims als 
centres de distribució. Al' interior portarà els corresponents accessori per a poder suportar una càrrega de mil volts 
(1.000 V,). No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques per un termini 
no inferior a tres (3) anys. 

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

 Interruptor horari. 

Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, l'ho d'encesa i apagament. Anirà 
protegit per una caixa metàl·lica, i serà de tipus astronòmic. 
- Contactors. 

Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionat que permetran 
efectuar un nombre considerable d'interruptors. El consum de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) 
V.A Acompliran les Normes VDE. 

 

 Amperímetres i voltímetres. 
 
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 
 
- Comptadors. 
 
El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents vuitanta volts (380 
V.), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. S’instal·larà equip d'energia activa i reactiva. 

- Fusibles. 
 
Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les peces fusibles, 
pròpiament dites, o a la part destinada a apagar I'arc. 
 

 Interruptors. 
 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat ni 
adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de 
ruptura brusca. 
 
- Pals a terra. 
 
Tots els centres de distribució i punts de Ilum portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 
 
La resistència de posta aterra no serà superior a deu ohms (10 l]), havent-se de col·locar, si la naturalesa ho requereix, 
més pals a terra. 
 
Els pals a terra seran segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
- Armaris metàl·lics. 
 
Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres mil·límetres (3 m.) de gruix, com a mínim, d'una sola peca de xapa, 
plegada i soldada elèctricament a base de fil continu en aportació, sota atmosfera inerta. 
 
Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 
 
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 
 
Les normes de I'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que s'expliquen en aquest Plec 
de Condicions per a les columnes. 
 
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta mil·límetres quadrats 



 

(50 mm2.), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts metàl·liques tals com portes, 
suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de I'enllumenat. 
 
L'armari tindrà un sastre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la ventilació. 
 
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la Companyia Subministradora, i 
l’altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia Subministradora es farà seguint les 
seves indicacions. 
 
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o celotex, i aïllada de tes 
parts metàl

·
liques de I'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix no serà mal inferior a cinc 

mil·límetres (5 mm). 
 
Tots els elements elèctrica i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat. 
 
La connexió entre sí de tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol 
circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits 
secundaris de maniobres. 
 
Tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems. 
 
Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen. S’evitarà el pas de 
conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant. 
 
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, aïllament, etc., que 
es considerin oportunes per a Ilur recepció definitiva. 
 
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb 1'esquema unifilar del quadre i I'identificació dels 
borns. 
 
4.3. Mesurament i Abonament de les Obres.  

 
Estació transformadora 
 
Compren, I'esmentada unitat, I'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de I'estació, segons esquemes que 
figuren als plànols ampliats per les normes particulars de )'Empresa Subministradora i tots els treballs necessaris, així com 
I'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) totalment acabada. 
 
Transformador 
 
Aquesta unitat compren I'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potencia i tensions 
indicades. Es mesurarà per unitat (Ut.) de transformador connectat i comprovat. 
Aparellatge interior de I'Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions del transformador, 
etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars 
d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell 
material necessari per al bon funcionament de l'E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. Instal·lació en baixa tensió 
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre mes quatre (4+4), 
sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 
Cables 
Al preu assignat per metre lineal (ml.) hi queda compres el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig 
i col·locació del cable, així com la retirada i I'abonament de les bobines corresponents. 
 
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml.) la part proporcional d'unions, 
derivacions, terminals, etc. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 
 
El preu compren I'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols 
corresponents. 
 



 

Està inclosa I'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit i de recobriment 
als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per 
a passar els cables (o quan s'escaigués, les canaletes prefabricades). 
 
En cas de conducció per a encreuaments de calcades, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i 
protecció de formigó, així com I'excavació, el replè i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
 
En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de canonades (o canaletes) 
necessàries. També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del Pròctor normal. 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
Punt de Ilum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa en alt factor, 
Ilum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra de tot el conjunt, així com el 
dau de formigó amb els seus perns d'ancoratge, melosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris i 
altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (ut.) acabada i comprovada. 
 
Centres i quadres de maniobra 
 
S'inclouen a I'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats, necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, 
apagat, protecció i mesura de les instal·lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl

·
lules fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors, 

Amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, 
basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins I'Estació 
Transformadora, etc. 
 
lnclou l’esmentada unitat I'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil 
d'assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Uf.) acabada i en servei.  
 
4.4. Proves pera les Recepcions 

 
Proves per a la recepció Provisional de les obres 
 
Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les obres procedirà, en 
presència dels Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es consideren necessaris per a 
comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de I'Obra i les 
modificacions que hagin estat autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells necessaris per fer els amidaments 
que més endavant s'expliquen. 
 
No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i demostrar el seu 
perfecte funcionament. 
 
Previ a la recepció provisional de les Obres, el promotor haurà de tenir al seu poder tots els documents necessaris per a 
la immediata connexió de totes les instal·lacions. En particular: 

 Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 

 Butlletins de I'instal
·
lador, segellats per la Delegació Provincial d’indústria. 

 Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d’indústria. 

 Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a I'apartat 4.1. 
 
Reconeixement de les obres 
 
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i 
aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, torres sobrants de les 
excavacions i replens, escombraries, etc. 
 
Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, que corresponen 
amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en Ilur aspecte o funcionament. Igualment, es comprovarà que la 
construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les instal·lacions 
elèctriques han estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament. 
 
En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 

 Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 

 Alineació dels punts de llum 

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



 

 Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 

 Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 

 Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència d'esquerdes, humitats i 
penetracions d’aigua. 

 
Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es procedirà a realitzar amb les 
instal·lacions elèctriques els assaigs que s'indiquen als Mides següents: 
 
Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 
 
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 
 
1.- Es mesurarà la resistència de l’aïllament entre conductors i entre aquest i el terra. 
2.- Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible aplicant la tensió de forma creixent fins arribar a la 

normal de servei i, en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l’interruptor corresponent. 
3.- S’acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de !`Empresa Subministradora, deixant-la en servei i 

en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 
4.- Es mesurarà de nou la resistència d’aïllament. 

 

La resistència d’aïllament en ohms (❑) no serà inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la tensió de servei en volts (V). La 
posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el funcionament dels aparells de 
protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el falliment de l'aïllament dels cables i de Ilurs caixes terminals. 
 
A la vista del resultat dels assaigs que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar a terme els 
successius. 
 
Assaigs de les instal

·
lacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment. Es realitzaran els següents assaigs: 

 Es mesuraran les distancies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre aquests i les parís 
que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que disposa I'Article 8 del Reglament d'Estacions 
Transformadores. 
 

 Es mesurarà la resistència d’aïllament respecte terra de les parts actives de la instal·lació, que no haurà de ser 
inferior a mil per U (1.000 x U) ohms, (E) sent U la tensió de servei en volts (V). 
 
- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels corresponents a les parís 
metàl·liques no sotmeses a tensió, com ais neutres dels transformadors, havent d’acomplir el que sindica als vigents 
reglaments. 
 
Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal·lació a la seva tensió de 
servei normal. 
 
Assaig de les instal·lacions d'enllumenat públic. 
 

 Caiguda de tensió: 
 
Amb tots els punts de Ilum connectats es mesurarà la tensió a I'escomesa del centre de comandament i als caps dels 
diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de I'existent al centre de 
comandament si en aquest abasta el seu valor nominal. 
 

 Aïllament: 
 
L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre conductors 
actius aïllats. La mesura d'aïllament s’efectuarà segons allò indicat a l’Article del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió corresponent. 
 

 Proteccions: 
 
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la intensitat màxima de 
servei del conductor protegit. 
 
- Línia de terres: 
 
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10❑). Equilibra entre fases 
 
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim equilibri entre elles. Identificació de fases 
 
 
S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells ais quals es realitzen connexions, els conductors de les 
diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color. 
 



 

Il·luminació 
 
Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors ais previstos al Projecte.  
Proves de la recepció definitiva de les Obres 
 
Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres mateixes i la Direcció de l'Obra podrà fer qualsevol de les proves 
esmentades per la recepció provisional. 
 
 
5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÓNICA I ALTRES SERVEIS 

 

5.1. Disposicions Aplicables 

 
A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicació les normatives de les companyies 
subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de gas i les "Normes de la Companyia Telefónica Nacional 
de España", per a les Obres de canalitzacions telefòniques. 
 
Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies Subministradores i la Companyia Telefónica 
Nacional de España. 
 
5.2. Materials 

 
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat compliment. 
 
Aquells materials que siguin específica de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la "Companyia Telefónica 
Nacional de España". 
 
Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 
 

 Tubs de PVC de cent deu mil
·
límetres (110 mm.) de diàmetre exterior i d'un amb dos mil

·
límetres (1,2 mm.) de grua. 

 Cobertes i tapes per a cambres. 

 No seran subministrats els tubs de PVC, de diàmetre seixanta-tres (G 63) i les cobertes i tapes per a tronetes dels 
tipus M, H, D, S i F. 
 
Els materials específics de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la companya corresponent, 
d'acord amb els convenis signats. 
 
5.3. Execució de rases per a conduccions telefòniques 

 
Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions expressades als 
plànols, Ilevat disposició en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho considera necessari. 
 
Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües_ Al realitzar la rasa es farà un acurat 
anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres per tal d'evitar punts baixos a la canalització que 
facilitin I'acumulació de residus. Un cop realitzada la rasa, col·locades les canonades i abocat el formigó que les 
recobreix, es procedeix al seu replè per tongades de trenta centímetres (0,30 m.), regant i compactant sobre cada una 
d'elles, per a aconseguir un gran de compactació equiparable al terreny circumdant. 
 
5.4. Col·locació de Canonades i Formigonat de les Canalitzacions Telefòniques. 

 
Un cop anivellada la rasa, se Ii abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m.) i sobre aquesta, es col·locarà 
la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m.). Col·locada 
aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre fins a cobrir tres centímetres (0,03 m.), col

·
locant Ilavors la segona capa. 

L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre I'última una 
protecció de vuit centímetres (0,08 m.) de formigó. 
 
Tot seguint es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb 
I'extrem de la copa de I'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, en solvent orgànic volàtil. 
 
Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m.) en un vuitanta-cinc per cent 
(85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m.). 
 
Pera la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m.) de longitud i del 
diàmetre corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E. 
 
 
 
5.5. Separació entre Canalitzacions telefòniques i altres serveis  

 
Paral·lelismes 



 

 
S’observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,025 m.) amb línies de baixa tensió, referides aquestes 
mesures ais dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament exterior del bloc de formigó que protegeix els 
conductes de la canalització telefònica. 
 
Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre Ilurs punts més propers seran de trenta centímetres 
(0,30m.). 
 
Quant al gas, es tractarà d'evitar aquest paral·lelisme que, si es ineludible, es mantindrà a igual distància que les 
conduccions d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la conducció telefònica. 
 
En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei qualsevol, en trams superiors a un 
metre de longitud (1,00 m.). 
 
Encreuaments 
 
Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions: 
 
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distancia entre punts més propers d'ambdues conduccions de 
trenta centímetres (0,30 m.) com a mínim. 
 
Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin inferiors ala canalització telefònica, mentre que el gas haurà 
d'encreuar superior a ella. 
 
Als punts d'encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització.  
 
5.6. Mesurament i Abonament de les Obres 

 
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonia, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. 
El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de ('obra, exceptuant els 
materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el preu unitari dels quals 
solament inclou la seva col·locació o instal·lació, í el transport. Així mateix, I'esmentat preu, inclourà el cable guia per al 
galibat. 
 
EIs preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus 
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots 
els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord ami els 
convenis existents.  



B011 NEUTRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a
acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o
curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o
pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin
estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions
formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les
especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat
total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les
propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i
no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte
s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000
ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000
ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Plec de condicions tècniques
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Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es
vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà
obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals
de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels
assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal
de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma
EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a
l'amasat ni per al curat.

B031 SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i
durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i
demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest
tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- 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
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- 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
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
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¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦---------
-¦
¦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
- 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
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tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o
d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que
presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació
expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs
que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que
es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves
condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl
sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament
dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de
subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar
com a mínim les següents dades:
- 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
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El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i
a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i
edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i
edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la
Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,
embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi
hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:
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
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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.

B037 TOT-U

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu
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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.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han
de ser nets, resistents 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 no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica,
ni d'altres matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua,
que s'utilitza com a capa de ferm. Els materials que el formin procediran de
graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o de mescla d'ambdós. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels
següents fusos:
+------------------------------------------------+
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     50     ¦       100      --       --        ¦
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a
2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1:  > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30
- Vorals de T3 i T4:  > 25
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 30
Plasticitat (UNE 103104):
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103):  < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103):  < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10
- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103):  < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6

TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la
trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o
demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament
d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les
categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats,
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig, sempre que
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compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar,
que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents:
+------------------------------------------------+
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     40     ¦       100       --       --       ¦
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a
2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2:  < 30
- T3, T4 i vorals:  < 35
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2:  > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1:  > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35
- Vorals de T3 i T4:  > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103):  < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10
Coeficient de neteja (Annex C de l'UNE 146130):  < 2
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111):  < 2%
- Contingut de materials petris:  >= 95%
- Contingut de restes d'asfalt:  < 1% en pes
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que el material estigui
en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5%
- A la resta:  < 1%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul

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)
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* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
* 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 DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
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 cada 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)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies 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.

OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:
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 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5

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.

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i
el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o
per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per
propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificació
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- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa,
armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM 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), 
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Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN
197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM
II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE
80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i
els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la
norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La
quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha
de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als
granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- 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:
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+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors
s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- 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 i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la
mescla.
- 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 la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, 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
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a
mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08,
indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08,
indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- 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.
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Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada
tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a
compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests
assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de
suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article
37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de
penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica
el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les
condicions de subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense
distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2;
Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2;
Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot
procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar
els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de
garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81
de l'EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre
que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la
resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades
sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica
real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en
formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i
que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors
a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a
flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte
s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10
N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es
realitzarà:
- 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:
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- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el
subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig
granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15
dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de
la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

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

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ
ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat
segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es
comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2
provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1
- Altres casos:  N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i
<= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1
- Altres casos:  N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2
- 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
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- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a
central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central
de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del
mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5,
s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts
està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana
dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la
fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N
determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per
excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20,
fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la
sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a
la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats
anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la
totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER
A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de
l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de
la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el
tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a
l'exigida. En altre cas:
- 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
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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.

B06N FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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
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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
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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
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- 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.

B071 MORTERS AMB ADDITIUS

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
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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:
- 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:
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El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques,
fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que
s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
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
- 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.
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UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones.

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

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES
CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció: 
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades
següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el
moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat
desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE
PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter
amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal
d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació): 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter
que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves
propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat
(concepte de recepta): 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades
següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
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- 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.

B0A1 FILFERROS

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.
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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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y
tolerancias.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos
generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones
técnicas de suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos.
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de
vinilo).

B0A3 CLAUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o
impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
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Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a
l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al
doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han
d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032,
UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni
exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària:  ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0D2_01 TAULÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes,
apretades i paral·leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles,
semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no
afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
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- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats,
sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat,
d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de
lamel·les metàl·liques i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals,
boneres i pericons d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers
de fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats
perduts

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no
produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que
calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres

Plec de condicions tècniques

INSTALACIÓN DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE VALFOGONA DE BALAGU… Pàgina 27



desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes:  5 mm/m
- Dimensions nominals:  ± 5 %
- Balcament:  5 mm/m

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes
de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm

MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de
reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com
el seu procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis
ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat
amb calç.
Resistència:  380 - 430 N/mm2
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la
protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge
d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de
sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes,
suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes,
suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que
utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves
característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el
compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense
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assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir
sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i,
especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de
compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant
el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la
reacció amb els àlcalis del ciment 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització
correcta.

FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària:  >= 10 mm
Gruix:  >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm

DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en
aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni
altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar
l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es
tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni
les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al
mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les
característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó,
abans de la seva aplicació

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un
encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues
que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos
adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri
la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta
pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m

BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència
alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne
l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa
d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans
de càrrega.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte
directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

B0F1 MAONS CERÀMICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o
revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors,
tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a
parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una
densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a
la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança
especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments
d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i
la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de
complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que
apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva
manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so
agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en
mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
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- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
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 essencials en peces per a ús en elements amb requisits
estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor
declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències
davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o
volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències
acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels
envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel
fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1
del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de
l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una
temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si
es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop
s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

PECES LD:
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 essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits
estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i
envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en
funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències
acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3

PECES HD:
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 essencials:
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- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció
del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits
estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en
funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències
acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres
anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar
en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes
que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants,
greixos, etc.).

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 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de
albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior
d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces
amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error
inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor
característic: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces
amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error
superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor
característic: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades
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següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica,
en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que
va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
771-1

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.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant
aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la
resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i
assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de
producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada
igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el
nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha
de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons
la norma UNE-EN 772-1.

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:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels
certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa
d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres
han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb
l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista,
sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan
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els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de
les 6 determinacions realitzades.

B965 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

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:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm
més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- 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
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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.

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:
- 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)

Plec de condicions tècniques

INSTALACIÓN DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE VALFOGONA DE BALAGU… Pàgina 35



- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada
(UNE-EN 12390-3)
En cas de 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.

BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o
interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les
càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació
de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN
124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i
ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la
vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m
sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje
(paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades
(paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la
corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon
estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior
antilliscant.
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Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material,
ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt
no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb
un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels
següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es
pugui obrir amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa
en relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la
tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre.
La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de
superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la
reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E
600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana,
només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home,
s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on
s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de
cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de
complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre
igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària:  <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm

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

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

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó
armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa,
han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm

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

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les
indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les
condicions del plec.

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

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

BFB1 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució
d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern
de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé
altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir
bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb
una separació entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal
manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres
tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie,
manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres,
que indicarà la llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de
la seva aptitud per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura
utilització, Pn=pressió nominal):
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0°C < T <= 20°C:  1 x Pn
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10
min a 1,4 g/10 min
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10
min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
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¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es
previngui la deformació localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades
el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i
l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para

Plec de condicions tècniques

INSTALACIÓN DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE VALFOGONA DE BALAGU… Pàgina 41



conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos
para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos
para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos
para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben
visible les dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques
dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del
projecte.

BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs
(colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions
d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o
xarxa a la qual pertanyin.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer
disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que
transportin.

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes
adhesives, etc.)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per
al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt
de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que
transportin.

BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la
interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques
en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que
pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.

Plec de condicions tècniques

INSTALACIÓN DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE VALFOGONA DE BALAGU… Pàgina 43



El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en
milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les
següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i
verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada,
distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN
50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO
1461

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

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

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o
etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les
condicions del plec.
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- Comprovació dimensional  (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els
següents assaigs (UNE EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats
dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de
producció establert a la marca de qualitat del producte.

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

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

BG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de
tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar,
tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb
aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil
(PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb
aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure
d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i
corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern
de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé
altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les
normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes
visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys
a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única)
ha de ser raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes
visibles a la seva superfície.
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Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys
al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat
de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat
de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra:
Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD
603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10%
del valor especificat)

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE
HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons
UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de
color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE
HD-603-1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens,
del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de
color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
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* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular.
Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los
conductores aislados de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión
asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado
y cubierta de policloruro de vinilo.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión
asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado
y cubierta de poliolefina.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors
i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats
d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels
mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de
conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els
assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les
exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors
corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig
per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig
per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1
assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant
sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa
especialitzada.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del
lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes
les bobines.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons
criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material
que la composa.

BJSA_03 PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 9 V

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una
superfície de radi efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de
pluja que van equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de
curt abast
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades
soterrades per configurar sistemes de reg localitzat, integrats directament
en la canonada en el procés de fabricació de la mateixa o acoblats com
accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de
les electrovàlvules de la instal·lació possibilitant l'automatització de la
mateixa.
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les
que l'accionament del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El
desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix per l'acció d'un solenoide.

ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada
dins la carcassa, mentre l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la
pressió mínima de treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions
ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes
o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol
component per la part superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents,
iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el
cos emergent.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions
ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes
o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol
component per la part superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents,
iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el
cos emergent.
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir
diferents superfícies de regat. Cada tipus de broquet ha de portar una marca
o codi que permeti identificar-lo al catàleg corresponent.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Pressió màxima admissible:  5 bar

ASPERSORS:
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La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la
norma UNE 19-009.
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm
Ha d'estar format per:
- Carcassa
- Cos emergent
- Tapa de goma
- Joc de broquets intercanviables
- Filtre

GOTEJADORS
Ha de ser autonetejable.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin
auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament
mitjançant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg
- Número d'estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes

PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:
Pot disposar de pantalla.
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o
extern per a passar de la tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió
d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc).
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:
- Número de programes:  Doble programa A/B
- Arrencada:  3 recs en l'interval programat
- Temps de reg:  1 a 999 min per estació
- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies

PROGRAMADORS AUTÒNOMS:
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos.
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un
any.
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio.
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:
- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim
- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat
- Temps de reg:  1 setmana a 24 h
- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies

ELECTROVÀLVULES:
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d'obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
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- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d'accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat
- Potència expressada en W

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de
la capa, s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una
densitat igual a la de la resta de la capa.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN85 VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA AMB BRIDES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Vàlvula de retenció de bola de 10 bar de pressió nominal, de fosa i amb
connexió per brides.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexió per brides
- Tancament manual per maneta accionant una bola amb un forat cilíndric
diametral que gira 90°
- Assentaments d'estanquitat per a la bola
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament
- Dispositiu de retenció per molla per actuar sobre la bola.
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del
fluid, i la pressió de treball de la vàlvula.
Materials:
- Bola:  Acer inoxidable
- Elements d'estanquitat:  Tefló

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i
elements de connexió.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i 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.

F221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
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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 rebaix
- 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
- 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
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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.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació
prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la 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°

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 AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter
i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a
estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines
percussores i fer els forats exclusivament per rotació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de
la DT.
No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIÓ:
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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.

F222 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.
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
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- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES

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:
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- 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.

F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

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

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva
extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti
l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra
de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per 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

Plec de condicions tècniques

INSTALACIÓN DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE VALFOGONA DE BALAGU… Pàgina 56



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.
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.
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
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 al
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:
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
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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.

F24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

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
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lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

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

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a
mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el
número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no
fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi
LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

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
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
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.

F931 BASES DE TOT-U

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

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes,
amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
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l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ".
L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en
els casos que la DF autoritzi el contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha
d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no
hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen
els valors següents:
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i
contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació.
Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a
col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip
necessari per aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm
de l'anterior, com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva
proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la
utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment
han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar
la minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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 al
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
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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.

F96 VORADES

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

Plec de condicions tècniques

INSTALACIÓN DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE VALFOGONA DE BALAGU… Pàgina 63



- 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'alçaria 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.
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.
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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.

FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

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

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre
llit de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de
formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i
lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb
terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet "in situ":
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de
passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres 
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats
per al pas de tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.

CONDICIONS GENERALS:
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La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la
tapa enrasats amb el paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb
l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal

PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la
reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del
trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu
desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de
maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de
ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de
pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres
defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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

PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els
40°C, sense pluja.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

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

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de
l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de
sortir lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o
bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només
podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir
desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el
paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar
les condicions exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE
FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

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

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

FFB TUBS DE POLIETILÈ

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

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids
a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb
unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb
una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió
amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles
gasosos a temperatures fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris
i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions
d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de
calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es
poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris
indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres
d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per
soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
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No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de
dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat
en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió
d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra
diferent.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada
per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els
esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim
hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer
únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer
amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per
testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes
que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada
no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai
que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap
accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de
curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació
lineal.

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin
l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets,
s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el
tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades
superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars
(suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub
efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦
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¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦
+-------------------------------------+

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de
sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada
per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal
piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a
permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular
el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar
ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han
d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de
complir l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin
cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo
rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar
amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la
connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar
les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta
exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs
i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar
aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un
tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant
els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant,
l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als
especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no
es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el
lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu
interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
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Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb
bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert
parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir
les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les
unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons
la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de
la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació.
S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris
siguin accessibles per a la seva reparació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels
tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons
el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la
instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de
sanejament.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs
realitzats i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense
canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir
a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

FG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la
interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació,
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície
sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm

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

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

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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

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

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

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva
adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el
que determini la DF.
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FG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

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

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en
tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor
de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE
21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE
21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques
, UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers
vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE
21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de
barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de
vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta
d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de
connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o
enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat
elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no
quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin
venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del
circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre
aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m

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

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs
realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de
quantificació dels mateixos.

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

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

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

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara
programadors i els seus accessoris, descodificadors, consoles de control
remot per als programadors, etc.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del element a la seva base o suport
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si
es el cas
- Programació de les operacions de riego
- Verificació del funcionament

CONDICIONS GENERALS:
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la
que indiqui la DF, amb la verificació de que es respectem els graus de
protecció elèctrica de l'aparell.
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i
programació. La porta de protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder
obrir completament. L'alçada dels elements programables ha de ser entre 0,8
i 1,5 m del terra.
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i
dels sensors han d'estar connectats a la regleta del programador o
descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de l'aparell, sense que
restin cables nus al descobert.
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.
Ha d'estar feta la prova de servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar
d'acord amb les instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del
mateix fabricant, s'ha de garantir que son compatibles entre ells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell
corresponen a les especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i
projecte dels espais verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de
reg
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme.
Infraestructures bàsiques d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg:
Regs aeris per aspersió i per difusió

FJSB ELECTROVÀLVULES

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

Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la
xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide
- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició
horitzontal.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada
per la DF.
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb
les claus de pas i accessoris corresponents.
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de
treball.
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en
condicions de funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la
rosca.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts
subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs
i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han
de treure en el moment d'executar les unions.
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.

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.

FJSC SENSORS

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

Elements de camp per a la presa de dades en instal·lacions de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Sensors per a la mesura de valors ambientals
- Estacions meteorològiques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació de l'element a la seva posició definitiva
- Connexió amb el circuit elèctric de control
- Prova de servei
- 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 equips han
d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o
expressament aprovats per aquest.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser
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suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la
presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les
recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions
s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.
SENSORS:
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o
element del que es volen pendre les lectures, de la manera especificada pel
fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha
de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel
fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell
corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el
subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal
especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

FN4 VÀLVULES DE PAPALLONA

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

Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades,
muntades entre brides o embridades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules.
- Preparació de les unions amb elements d'estanqueitat.
- Connexió de la vàlvula a la xarxa. 
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica.
- Prova de servei.

CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar
tasques de manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser
estanques a la pressió de treball.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de
funcionament.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de
funcionament.
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada
per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial
per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque
pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de
tancament.

MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de
coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària
perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema
de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons
del pericó ha de ser la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots
els cargols de les brides.

VÀLVULA AMB MOTOR:
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa
elèctrica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les
indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre
les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no
rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la
comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els
condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar
aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel
lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta
operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un
tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

VÀLVULA AMB MOTOR:
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de
servei.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

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

FN85 VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA EMBRIDADES
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de retenció de bola muntades entre brides i en un pericó de
canalització soterrada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la canonada
quedin alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de
funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària
perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada
per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No precisa de junts per a garantir l'estanquitat.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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VIII.- PÀNOLS 
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