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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
1.1.  Antecedents 

Actualment al Cementiri Municipal de Sant Joan Despí hi ha construïts: 
 

� 2027 nínxols 

� 3 tombes 

� 2 panteons 

� 96 columbaris 

Dels 96 columbaris existents, hi ha 6 columbaris disponibles per realitzar concessions. 

En previsió de què la capacitat dels columbaris existents arribi al seu límit i, per tant, no hi 

hagi disponibilitat de columbaris per fer front a la creixent demanda que es correspon amb 

una mitja de 2 columbaris al mes. L’ajuntament ha decidit promoure l’ampliació de 

columbaris en 48 unitats més. 

Cal indicar que existeix una tendència a l’alça en la utilització d’aquest sistema 

d’enterrament fruit de la major demanda de les incineracions, fet que pot provocar que en un 

breu període de temps el sistema sigui el majoritari. 

 

1.2. Objecte 

El present projecte defineix els treballs que caldrà portar a terme per la construcció d’un nou 

mòdul de columbaris amb 48 noves unitats (24 per cara).  

 

1.3. Planejament 

El cementiri municipal està situat en sòl urbà i qualificat amb clau 7a. Equipaments 

comunitaris i dotacions. Amb una superfície de 4.500 m2 sòl i una edificabilitat permesa de 

4.300 m2 st. 

El Planejament que afecta  aquest sòl és el “Pla Especial per la Reordenació del polígon de 

Sant Joan Despí” aprovat definitivament en data 14 d’abril de 1983 i la “Modificació del Pla 

General en el sector Sant Joan Despí-Sant Just Desvern” aprovat definitivament en data 08 

de febrer de 1984.  



 
 

 

 

Les obres a realitzar responen als usos que està destinada aquesta zona d’equipaments 

amb construccions funeràries. 

 

1.4.  Emplaçament 

Les actuacions descrites al present document s’emplacen a l’interior del recinte  del 

cementiri municipal de Sant Joan Despí ubicat al carrer de la Fontsanta, s/n. Els nous 

columbaris se situaran en la plataforma existent a la part alta del cementiri municipal, el lloc 

escollit és la ubicació idònia quant a superfície, visibilitat i discreció pels usuaris. Aquest 

mòdul s’ubicarà a un espai annex als actuals i en la mateixa plataforma de terres, però el 

seu paviment base i l’accés seran independents. 

 

 



 
 

 

 

 
 

1.5. Promotor 

El promotor i la titularitat de l’edifici és l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb domicili en el 

carrer Camí del mig, núm. 9, 08970 de Sant Joan Despí, N.I.F.: P-0821600-D. 

1.6. Dades de l’autor del projecte 

Aquest projecte ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Sant 

Joan Despí. 

 

1.7. Justificació de la proposta 
 

Per tal de continuar garantint als ciutadans el servei que fins ara el cementiri municipal 

presta davant de les incineracions, i per evitar un futur problema de manca de disponibilitat 

de columbaris per a la seva concessió, es considera adient ampliar el número d’unitats de  

columbaris (48) en un mòdul annex als existents. 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1.8. Descripció de la proposta  
 

-Bloc de 48 Columbaris 

Els 48 columbaris es construiran en un únic volum de mides aproximades 2,96 m x 0,92 m i 

2,30 m d’alçada, es situaran 24 columbaris per cada costat longitudinal. La sèrie nova de 

columbaris es numerarà igual que els columbaris existents.  

Constructivament, el conjunt es recolzarà sobre una llosa armada a replantejar in situ, amb 

doble malla electrosoldada de #15x15ø6 que descansarà a la seva vegada en el paviment 

existent, també es col·locarà una làmina impermeable prèvia a la formigonada amb la 

finalitat d'evitar filtracions d'aigua per capil·laritat.  

L'estructura interior s'executarà mitjançant obra in situ a base d'elements prefabricats de 

formigó armat (amb malla electrosoldada de #15x15ø6) de 5 cm de gruix i mesures 

constants en el llarg i ample, amb junta a testa sense segellar; elements d'obra de 

maçoneria en parets verticals a base de supermahon (490x185x40 mm) destinat a fàbriques 

estructurals sustentades amb un posterior esquerdejat amb morter de ciment M-5 en totes 

dues cares interiors verticals, i recolzats sobre les peces anteriors que permeten adaptar-se 



 
 

 

 

a la geometria dels conjunts dels columbaris existents. La unió de les peces ceràmiques 

amb les prefabricades de formigó s'assegurarà mitjançant la col·locació de claus de lligat en 

acer galvanitzat en calent entre tots dos materials. Les peces seran les que conformin els 

espais unitaris de cada columbari, això és, pis, sostre i laterals. El fons de cada espai ve 

delimitat físicament pel tancament existent.  

Exteriorment, s'aplacarà el conjunt amb peces de marbre de 2 cm de gruix similar als dels 

columbaris existents. La coberta superior s’executarà amb un 1,5% de pendent cap a 

l’exterior de la façana del conjunt mitjançant peces del mateix material sobre làmina 

impermeable de betum elastomèric SBS. Els alçats laterals s'aplacaran igualment amb 

peces de pedra natural. Els buits que configuren cada columbari estaran rematats amb 

porta d'acer inoxidable AISI 316 amb vidre senzill i pany per a permetre la transparència a 

l'interior de cadascun d'ells.  

Interiorment, les cavitats que configuren cadascun dels espais dels columbaris s'aplacaran 

amb marbre blanc Macael de 2 cm de gruix (base, laterals, sostre i fons), de manera que a 

través del vidre de la porta pugui comprovar-se i contemplar-ne l'acabat noble de l’interior de 

cada recinte.  

El procediment constructiu serà el que segueix: 

- Retirada de capa vegetal. 

- Anivellament del terreny per mitjans manuals. 

- Compactació de la base existent. 

- Col·locació de barrera de vapor mitjançant làmina de polietilè transparent de baixa 

densitat (LDPE) i 0,2 mm de gruix 100% reciclable. 

- Encofrat de fonamentació mitjançant taulers de fusta apuntalats fins a cota base del 

primer columbari.  

- Col·locació de doble graella de malla electrosoldada de #15x15ø6 damunt tascons 

separadors. 

- Execució de fonamentació amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat de manera manual, 

vibrat i reglejat en la seva superfície.  



 
 

 

 

- Col·locació de parets verticals ceràmiques mitjançant peça de supermahon 490 x 

185 x 40 mm fabricat en argila cuita destinada a fàbriques estructurals sustentades. 

Esquerdejat interior de les mateixes amb morter de ciment M-5. 

- Col·locació de peces prefabricades de formigó de 5 cm de gruix recolzades sobre 

parets verticals ceràmiques. Ancoratge entre peces ceràmiques i formigó mitjançant 

clau d'acer galvanitzada en calent. 

- Desencofrat de llosa. 

- Impermeabilització d'últim nivell de peça prefabricada de coberta mitjançant una 

làmina impermeabilitzant de betum elastomèric SBS, amb armadura de feltre de 

polièster (FP) i acabat en film tèrmic fusible per totes dues cares. 

- Aplacat interior de cada unitat de columbari compost de base, laterals, fons i sostre 

mitjançant peces de pedra de marbre blanc Macael de 2 cm de gruix adherides 

mitjançant ciment cola a la superfície ceràmica vertical i de formigó horitzontal. 

- Aplacat exterior de conjunt (laterals, frontals, coberta) mitjançant peces de mabre de 

2 cm de gruix adherides mitjançant ciment cola a la superfície. 

- Col·locació mitjançant ancoratge tipus gafa de porta individual d'acer inoxidable (AISI 

316 amb vidre de 5 mm de gruix) a l'estructura de formigó i ceràmica del columbari, 

incloent-hi pany i clau per a cada unitat instal·lada.  

A continuació, s'aporta imatge-tipus de la tipologia de columbari descrit anteriorment: 

 



 
 

 

 

-Urbanització 

S’urbanitzarà la zona on se situarà la nova sèrie de columbaris continuant amb la mateixa 

tipologia de paviment existent de les sèries de columbaris antics. Aquesta nova plataforma 

serà contínua a l’existent, però amb la seva entrada independent i separada per una vorada  

(tipus T-2) entre plataformes. 

La superfície perimetral tindrà uns 23,00 m2 aprox. de forma irregular, s’executarà amb 

paviment granític bicapa de 60x40cm color gris igual a l’existent, col·locat sobre solera de 

formigó armat HA-25/B/20/IIa de 15 cm de gruix.  

 

 

 

 

 

1.9. Normativa  

Pel que respecta als requisits normatius als quals ha de donar compliment aquesta obra cal 

indicar que per l’escassa entitat de l’obra i la seva senzillesa tècnica i constructiva, no li és 

d'aplicació la LOE ni el CTE, segons l’articulat següent: 

LOE: 

Article 2 Àmbit aplicable 

a) Obres d'edificació de nova construcció, excepte aquelles construccions d'escassa entitat 

constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter 

residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta. 

CTE: 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

1. El CTE és aplicable, en els termes establerts a la LOE i amb les limitacions que s'hi 

determinen, a les edificacions públiques i privades els projectes de les quals necessitin 

disposar de la corresponent llicència o autorització legalment exigible. 



 
 

 

 

2. El CTE s'aplicarà a les obres d'edificació de nova construcció, excepte aquelles 

construccions de senzillesa tècnica i d'escassa entitat constructiva, que no tinguin caràcter 

residencial o públic, ja sigui de forma eventual o permanent, que es desenvolupin en una 

sola planta i no afectin la seguretat de les persones. 

1.10. Termini d’execució 

El termini d’execució per la construcció de 48 columbaris al Cementiri Municipal és de 6 

setmanes. 
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1. Dades generals 

1.1. Dades de l’obra 

Tipus d’obra: Construcció de 48 columbaris al Cementiri Municipal de Sant Joan 

Despí 

Emplaçament:  Cementiri Municipal Sant Joan Despí, Carrer Fontsanta s/n 

Promotor:  Ajuntament de Sant Joan Despí 

Redactor:  Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 

Redactor EBSS: Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 

1.2.  Dades tècniques de l’emplaçament 

Topografia:  Terreny bàsicament pla, envoltat d’arbres 

Característiques del terreny: Terres d’aportació consolidades amb els anys 

Serveis: Disposa d’electricitat, aigua, sanejament i enllumenat 

Accés: L’accés al cementiri és des del carrer Fontsanta i després per un camí 

asfaltat  

Per a la realització de les feines, es tindrà en compte que el cementiri seguirà en 

funcionament durant les mateixes, per tant, es prendran les mesures pertinents respecte a 

la senyalització de l’obra, prohibició d’entrada a la obra de persones alienes a ella, etc. 

2. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'o ctubre sobre 

disposicions mínimes de seguretat i  salut a les ob res de construcció  

El present Estudi Bàsic es realitza per l’obligació definida pel Reial Decret 1627/1997 de 24 

d'octubre, on el seu àmbit d'aplicació queda definit en l'article 4, establint l'obligatorietat de 

redactar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut quan el Pressupost de Contracte sigui inferior 

a 75.000.000 de pessetes (450.759, 08 €), obres de duració estimada igual o inferior als 30 

dies laborables sense utilitzar en cap moment més de 20 treballadors alhora, o que els dies 

de treball del total dels treballadors sigui inferior a 500 o per no tractar-se de cap obra de 

túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 



 
 

 

 

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, no 

podent al·legar desconeixement, si alguna disposició en vigor no quedés suficientment 

especificada en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic 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. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan 

es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots - contractistes hauran de garantir 

que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 

l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’ inici d’obra i la 

presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

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). 

3. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 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 adaptar-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. 

4. 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...). 

4.1. Mitjans i maquinària  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

4.2. Treballs previs 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 



 
 

 

 

4.3. Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

4.4. Moviments de terres i pavimentació 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Talls i punxades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

4.5. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 



 
 

 

 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda dels murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

4.6. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 



 
 

 

 

4.7. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

4.8. Treballs en alçada 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

4.9. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 



 
 

 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

4.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

5.  Relació no exhaustiva dels treballs que impliqu en riscos especials (Annex 

II del RD 1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 



 
 

 

 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

6. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A 

més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i 

les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons 

la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

6.1. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 

de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 

rases 



 
 

 

 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

6.2. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 

utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

6.3. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 



 
 

 

 

 

7. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l' inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 

de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 

amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 

per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

8. Pressupost 

El pressupost reservat per a la Seguretat i Salut de l’obra és de 587,50€, que correspon al 2,5% del 

Pressupost d’Execució Material del conjunt de tota l’obra. 

9. Normativa aplicable 

A continuació es relaciona la normativa aplicable i d’obligat compliment. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 

SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    

(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 

SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de 

la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             

(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            

(BOE: 31/01/97)  

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 



 
 

 

 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 

COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 

1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 

RD 2177/2004, de 12 de 

novembre 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 

SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

RD 485/1997. 14 abril                 

(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 

RD 486/1997, 14 de abril               

(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 

RD 604 / 2006 (BOE 

29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 

APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 

AMIANTO 

RD 396/2006 (BOE 11/04/2006) 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RD 286/2006 (BOE: 

11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 

DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997           

(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 

INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 



 
 

 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 

AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 

RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 

LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                             

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001  

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RD 374/2001 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52) i les seves 

modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 

CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 

30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS 

DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 

ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 

ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70)       correcció 

d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 

TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 

POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          

(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 

2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 

del 17 d’octubre de 2003. 

(deroga la  O. de 28 de junio de 

1988    (BOE: 07/07/88) i  la 

modificació: O. de 16 de abril de 



 
 

 

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  

correcció d'errades (BOE: 

06/04/71)             modificació: 

(BOE: 02/11/89) derogats 

alguns capítols per: LEY 

31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 

  

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974     

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:  

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 

modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 

modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 

modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   

modificació: BOE: 31/10/75 



 
 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 

modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

 

Sant Joan Despí, a data de la signatura digital 

 

 

L’enginyer tècnic 
Josep Algué 
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E:1/40 - Paviment de formigó igual a l'existent 60 x 40 cm. 
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3.1. Plec de condicions generals 
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1.- Introducció 

 

1.1.- Definició 

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars constitueix un conjunt d'instruccions 

per al desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als 

materials i a les unitats d'obra. 

 

1.2.- Àmbit d'aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present 

Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu 

contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò 

establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al Reglament General de Contractació i 

en el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el 

contingut d'aquestes disposicions. 

 
1.3.- Disposicions tècniques legals a tenir en comp te 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran 

les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i 

reglaments, que es relacionen a continuació: 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments 

(Decret1312/1988 del 28 de octubre). 

- Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 

(P.C.C.H. - 64). 

- EHE. 

- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigües, aprovat 

per C.M. del 28 de juliol de 1974. 

- Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó, 

de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 



 
 

 

 

- Plec de Condicions vàries de l'edificació (1948) compost pel Centre Experimental 

d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels col·legis d'Arquitectes i adaptat a les Obres 

dependents de la Direcció d'Arquitectura. Reimprès l'any 1963. 

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura-1960, aprovat per 

O.M. del 4 de juny de 1973. 

- Normes M.V.-101 i M.V.-102, sobre edificació del "Ministerio de la Vivienda", i altres 

normes dictades per l'esmentat Ministeri i aplicables a les obres compreses al Present 

Projecte. 

- Norma bàsica M.V. 103/1972 sobre el "Càlcul de les estructures d'acer laminat en 

edificació", aprovat per Decret 1353/1973 del 12 d'abril. 

- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat-posta a 

terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per O.M. 

del 23 de juliol de 1949. 

- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts M.O.P. 

(PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions segons Ordre Ministerial 

8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 1989. 

- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 

- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951). 

- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la Construcció i Obres 

Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 21/3/86, D.27015 de 20/9/86, 

D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 16/3/71). 

- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. del 

10 d'abril). 



 
 

 

 

- Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica d'Alta 

Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. del 21 de juliol). 

- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 de febrer). 

- Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions complementàries, aprovat per 

Decret 4213/1973 del 20 de setembre. 

- Normes de Pintura de l'Institut Nacional de Tècnica Aerospacial Esteban Terrades (E.T.). 

- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 

- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia 

(Decret del 12 de maig de 1954). 

- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de 

novembre). 

- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 

Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949. 

- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda. 98 

- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà. 

- Normes UNE declarades d'obligat compliment. 

- Recomanacions d'U.N.E.S.A. 

- Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques, publicades pel 

Ministerio de Obras Públicas. 

- Reglament de policia sanitària mortuòria (decret 297/1997), sens perjudici d’altres normes 

concurrents. 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, 

afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes.  



 
 

 

 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es 

contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques. 

En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de la Direcció Facultativa decidir 

les prescripcions a complir. 

 

1.4.- Condicions generals 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que 

s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels materials 

que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que 

puguin executar-se els assaigs oportuns. 

Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i 

assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no 

serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o 

uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la 

Direcció d'Obra, podrà ser considerat com defectuós. 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 

característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra 

immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 

 

1.5.- Descripció del projecte 

Les obres objecte del present projecte d’urbanització, al municipi de Sant Joan Despí, es 

troben descrites a la memòria, així com en els corresponents annexos. 

 

2.- Disposicions generals 
 
2.1.- Contradiccions i omissions del projecte 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, 

hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de 

contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 



 
 

 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls 

de l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció exposats en els 

esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar 

aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser 

executats com si haguessin estat completa i correctament especificats en els Plànols i Plec 

de Condicions. 

 

2.2.- Autoritat de la direcció d'obra 

La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels 

materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i 

especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels 

treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la 

Legislació vigent sobre el particular. 

 

2.3.- Subcontractes 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció 

d'Obra de les mateixes, a mes caldrà acomplir la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 

de la subcontractació en el sector de la construcció, on queda ben clara les responsabilitats 

i garanties, cadenes de subcontractacions, i la necessitat d’un llibre de subcontractació. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 

acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels 

treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada 

per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva 

responsabilitat contractual. 

 

2.4.- Programa de treball 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 

l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data 

d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. 

Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter 

contractual. 



 
 

 

 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària 

que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla.  

Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista 

pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció 

alguna de responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o 

totals convinguts. 

 

2.5.- Replanteig de les obres 

El contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i 

subministrarà a la Direcció d’Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin 

ser realitzades. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra 

necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de 

referència que es requereixin. 

 

2.6.- Iniciació i avanç de les obres 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i 

començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de 

manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de 

base al Contracte, en els terminis programats. 

 

2.7.- Plànols de detall de les obres 

A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que 

s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es 

sotmetran a l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs 

justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 

 

2.8.- Modificacions del projecte d'obra 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions 



 
 

 

 

en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra podrà ordenar o proposar 

les modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent 

sobre la matèria. 

 

2.9.- Obligació de redactar els plànols al final d' obra 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as 

built") a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra.  

La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el 

moment de la certificació de la unitat corresponent. 

 

2.10.- Permisos i llicències 

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per 

a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones 

definides en el Projecte. 

 

2.11.- Senyalització de les obres i protecció del t rànsit 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial 

del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. núm. 

67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al 

respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres. 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 

derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit 

ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de 

mantenir els desviaments precisos. 

 

2.12.- Construcció i conservació dels desviaments 

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes 

d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les 

característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es 



 
 

 

 

redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La 

seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties 

que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les mesures 

necessàries per a la seva perfecta regulació.  

Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col·locació de 

semàfors. 

 

2.13.- Precaució contra incendis 

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d'incendis, així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i 

serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, 

així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

 

2.14.- Amuntegament, amidament i aprofitament de ma terials 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva 

qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser 

comprovats en el moment de la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una 

vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin 

recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec 

del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les balances o 

instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva utilització 

haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació per l'esmentada Direcció. 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, sobre 

vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser 

prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat 

uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva 



 
 

 

 

capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió 

de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits per la Direcció d'Obra 

qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats. 

 

2.15.- Responsabilitat del contractista durant l'ex ecució de les obres 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material 

seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus 

que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de 

proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les 

quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres unitats. 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del 

Contractista, de manera immediata. 

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a 

càrrec del Contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a 

càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i 

perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 

descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les 

troballes a la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, 

llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material 

que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 

 

2.16.- Conservació del paisatge i conservació , rep osició i procedència de les 
plantacions 

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i 

instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el 

paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 



 
 

 

 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que 

puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles 

destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les seves 

instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser 

prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra. 

Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja,esporgada, artigues, 

excavacions de sots, tractament fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, 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. 

Els treballs de conservació de las plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives 

unitats d’obra. 

Un cop acabada l’execució de l’obra, el contractista procedirà a la neteja de la zona d’obra i 

zones que confrontin , transportant a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat 

rebutjats cobrint les rases, enretirant les instal·lacions provisionals, etc. 

La conservació de les plantacions durant l’execució de les obres no es 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 mitjançant la partida alçada de ‘conservació de les plantacions’ que 

figuri al Pressupost del projecte. 

En cas de no existir la partida alçada especifica 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 l’administració a cap mena d’indemnització, el contractista haurà de 

seguir conservant les plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes. 

Es defineix com a reposició, la substitució de les 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. 



 
 

 

 

Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers 

acreditats i ubicats a zones on els factors ecològics siguin semblants als de la zona on s’han 

d’executar les plantacions. 

 

2.17.- Conservació de les obres executades 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 

provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de 

garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, 

qualsevol part d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per 

negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents 

atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini de 

garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 

contractats. 

 

2.18.- Neteja final de les obres 

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de 

caràcter temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu 

emplaçament restaurats a la seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a 

préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva 

utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant 

que quedin en condicions acceptables. 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 

condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 

d'abonaments directes per a la seva realització. 

 

 



 
 

 

 

2.19.- Despeses de caràcter general a càrrec del co ntractista 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres 

o la seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que 

legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de 

tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits 

de maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra 

tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 

d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de 

construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes 

provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservació durant el 

mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; 

els de conservació de desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació de 

senyals de trànsit i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les 

Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a 

l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 

d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les 

esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de 

materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels 

corresponents assaigs i proves. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran 

a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels 

mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 

 

2.20.- Assaigs de control 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de 

Transport i Mecànica del Sòl, les del Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i 

les que successivament puguin ser d'aplicació. 

Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels materials, el 

contractista ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació econòmica 

per part del contractista. 



 
 

 

 

El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots 

els assaigs que es realitzin fins al límit de un 3% del Pressupost de Contracte de l’Obra, no 

comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs que donin un resultat negatiu. 

 

2.21.- Recepció 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la finalització 

de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a 

l'Ajuntament, qui nomenarà el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix 

temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a la 

Direcció d'Obra. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 

reclamacions en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l'Ajuntament, 

la Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 

 

2.22.- Obligacions generals i compliment de la legi slació vigent 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions 

de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la 

Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. 

El Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la 

Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin 

aplicables o que puguin dictar-se. 

 

2.23.- Termini d'execució 

El termini d'execució començarà a contar des de la data de la signatura de l'Acta de 

Replanteig. 

L'Acta de Replanteig es signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la data 

de l'adjudicació definitiva. 

 



 
 

 

 

2.24.- Termini de garantia 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció 

Provisional. 

 

2.25.- Penalitzacions 

El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que 

excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. 

L'esmentada penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. 

Punts 16 i 17. 

 

2.26.- Altres consideracions generals 

Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres 

documents del projecte. 

1. L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran 

solapaments, separadors, cavallets, etc, els quals es consideraran repercutits en el preu del 

ferro. 

2. Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no considerant-se 

cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera repercutit en el preu de la 

unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. 

3. Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el projecte. 

Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant farà la seva oferta 

econòmica de manera que inclogui l’execució d’aquestes partides oblidades o amb poc 

amidament. 

4. La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurarli, 

qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc, que consideri 

necessària per a l’execució dels treballs. 

5. Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra requeriran 

l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del contractista. 



 
 

 

 

6. Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 “postes” i 

prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat per la D.O., no podent 

presentar cap resta de brutícia o deteriorament. 

7. L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó 

mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà inclòs en el m3 de 

formigó posat a obra. El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions 

necessàries (inclosa la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment de l’encofrat 

durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou el tractament 

antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, com també tots els 

matavius i forats que fixi la Direcció Facultativa. 

8. Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i impermeabilitzats 

interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es considera repercutit al preu de 

les diferents partides del dipòsit. 

9. Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats hidràulicament, a 

càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva posada en servei. 

10. El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de ser 

aprovat per la D.O. 

11. El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3% del 

Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs 

que donin un resultat negatiu. 

12. Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compta del contractista. 

Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 

13. Les Partides alçades del pressupost són d’Abonament íntegre sempre i quan la direcció 

d’Obra no decideixi el contrari. 

14. Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte, 

prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 

15. Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà una 

sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. 



 
 

 

 

16. Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres 

s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte. 

17. Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 

18. Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 

19. Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament 

(plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la D.O. 

20. El Projecte as-built serà executat pel Contractista, al seu càrrec, en el termini màxim 

d'un mes a comptar des del dia d'acabament del seu contracte. L'incompliment d'aquest 

termini tindrà les mateixes repercussions que l'incompliment del termini d'obra." 

21. Si durant el transcurs de les obres fora necessari executar treballs no especificats en el 

Projecte. 

a) Necessari per poder desenvolupar l’obra. El contractista esta obligat a executar-los 

segons les instruccions que a l’efecte rebrà de la Direcció Facultativa, s’emetrà el 

corresponent preu contradictori elaborat d’acord amb els preus simples del 

pressupost. 

b) No necessari per l’obra. El contractista no estarà obligat a executar-lo fins que no 

rebi l’aprovació de la despesa d’aquest nou treball per part de la Junta de Govern 

Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.2. Plec de prescripcions tècniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

B0 -   MATERIALS BÀSICS   B06D- FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIG NAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 

Plec de condicions 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addic ions, granulats, sorra, aigua i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ú s no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants  o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
-  Consistència seca: 0 - 2 cm 
-  Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
-  Consistència tova: 6 - 9 cm 
-  Consistència fluida: 10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment: <= 0,65 
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'add icions en estructures d'edificació ha de complir: 
-  Cendres volants: <= 35% pes de ciment 
-  Fum de sílice: <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
-  Assentament en el con d'Abrams: 

-  Consistència seca: Nul·la 
-  Consistència plàstica o tova: ± 10 mm 
-  Consistència fluida: ± 20 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, l a temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats am b ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormime nt. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment  i als granulats, i la col·locació del formigó, 
no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa a proximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l' elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproxim adament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigu a. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i in hibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera j untament amb el ciment i els granulats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS   B07F- MORTER SENSE ADDITIUS 
 

Plec de condicions 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
-  Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
-  Ciments de ram de paleta MC 
-  Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència d e blancor 
Morters per a fàbriques: 
-  Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a c ompressió de la peça 



 

 

 
 
 

 

 

-  Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada : >= M1 
-  Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: > = M5 
-  Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2) : >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica D B-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
-  Inspecció visual de les condicions de subministrame nt i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de con dicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material re but, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el co rresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència i resistència a compress ió han de correspondre a les especificacions 
de projecte. 

 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS   B0B6-   ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
 

Plec de condicions 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i co nformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o  un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. La secció afectada h a de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l' especificat en la DT del projecte. El procés 
de tall no ha d'alterar les característiques geomèt riques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
-  Ganxos, patilles i ganxos en U: 

-  Diàmetres < 20 mm: >= 4 D 
-  Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha d e ser tal que no produeixi compressions excessives 
en el formigó en la zona de curvatura ni trencament s en la barra. 
+   
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦ ¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ B 400 ¦ 10 D ¦ 12 D ¦ 
¦ B 500 ¦ 12 D ¦ 14 D ¦ 
+   
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes pr escripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de do blegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 
que han de complir: 



 

 

 
 
 

 

 

-  No han d'aparèixer principis de fissuració. 
-  Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació signifi cativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
-  Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5% 
-  Alçària de la corruga: 

-  Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm 
-  Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèix er principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
-  Llargària en barres tallades o doblegades: 

- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm 

(on L es la llargària recta de les barres) 
-  Llargària en estreps o cèrcols: 

-  Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm 
-  Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm 

(on la llargària es la del rectangle que circumscri u l'element) 
-  Diferència entre llargàries dels costats paral·lels  de l'element: <= 10 mm 
-  Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l' armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de ma nera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de reali tzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament  d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formig ó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envolt ades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar p er mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot ver ificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb  el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

 
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). 

 
 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS .   D07A - FORMIGONS CEL·LUL ARS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de ciment, aigua i additiu escumant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el cim ent i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni 
l'enduriment. 
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de c iment pòrtland. Un cop aplicat ha de complir 
les condicions següents: 
-  Densitat: 300 - 400 kg/m3 
-  Resistència a la compressió: >= 0,4 N/mm2 
-  Conductivitat tèrmica: <= 0,09 W/m K 



 

 

 
 
 

 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons ce l·lulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 
5°C i 40°C. 
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de man era contínua. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
-  Control de recepció dels components (ciment i addit iu), amb comprovació dels certificats de 

qualitat del subministrador, d'acord a les condicio ns del plec. 
-  Control del consum de ciment. 
-  Abans del inici de l'obra, i amb freqüència setmana l durant la seva execució, es comprovarà la 

densitat del formigó cel·lular (UNE EN 12350-6) 
-  Abans del inici de l'obra es comprovarà la conducti vitat tèrmica del formigó cel·lular a utilitzar 

(UNE 92201) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Els components per a la fabricació del formigó cel· lular compliran les condicions exigides en els 
àmbits de control específics. En particular, no s'a cceptaran ciments que no estiguin certificats 
segons la RC-08 o additius sense certificat de qual itat del subministrador. 
Els valor de resistència a compressió, densitat i c onductivitat tèrmica obtinguts han de 
correspondre a les especificacions de projecte. 

 
 

1 -   CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ   1512 - COBERTES PLANES NO TRANSITABLES 
 

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

Formació de coberta plana no transitable amb capa d e protecció granular. 
S'han considerat els tipus següents: 
-  Coberta convencional amb pendents de formigó: 

-  Formació de pendents 
-  Barrera de vapor 
-  Aïllament tèrmic 
-  Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit 
-  Sistema d'impermeabilització amb làmines 
-  Capa separadora antipunxonament 
-  Capa de protecció de palet de riera 

S'ha considerat la impermeabilització amb els següe nts tipus de membrana: 
-  Membrana amb làmina bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Coberta convencional amb pendents de formigó: 

-  Abocada i formació de la capa de pendents amb formi gó amb acabat remolinat 
-  Estesa de la barrera de vapor 
-  Col·locació de les plaques d'aïllament 
-  Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
-  Execució de la membrana impermeabilitzant 
-  Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxoname nt 
-  Execució de la capa de protecció de palet de riera 

CONDICIONS GENERALS: 
La coberta ha de ser estanca a l'aigua de pluja i h a d'evitar l'aparició d'humitat de condensacions. 
Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la D ocumentació Tècnica o en el seu defecte, les 
indicades per la DF. 
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació. 
La superfície d'acabat ha de ser plana i no transit able. 
L'accés a la coberta serà només a efectes de conser vació i manteniment. 
La barrera de vapor ha de quedar col·locada immedia tament sota l'aïllament. 
La barrera de vapor ha de quedar col·locada sota el  fons i els laterals de la capa d'aïllament. 



 

 

 
 
 

 

 

Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d'estar en contacte, son 
químicament compatibles, en cas contrari, cal inter posar entre ells una capa separadora. 
S'han de respectar les sortides d'aigua previstes a  la coberta. Han d'estar connectades als baixants 
i protegides amb un morrió amb reixa. 
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d 'afectar a les diferents capes, a partir de 
l'element que serveix de suport. 
S'han de respectar els junts estructurals i de dila tació del suport. 
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir  
la separació entre els elements d'obra entre els qu als s'intercala. 
Els junts de dilatació han de quedar situats en: 
-  Encontre amb parament vertical 
-  Junt estructural 
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º. 
Pendent: >= 1%; <= 5% 
Separació entre junts de dilatació: <= 15 m 
Amplària del junt: >= 3 cm 
FORMACIÓ DE PENDENTS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients da vant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques 
i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. 
Quan el material constitutiu no tingui la resistènc ia i cohesió necessàries per a les sol·licitacions 
mecàniques de la posada en obra, ha de quedar refor çat amb una capa de morter del gruix necessari 
per a aquest fi. 
Si es suport de la capa d'impermeabilització, el ma terial constitutiu ha de ser compatible amb el 
material impermeabilitzant i amb el sistema d'unió de la capa d'impermeabilització, en cas contrari 
cal interposar una capa separadora. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i lli sa. 
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de  la capa, que han de coincidir amb els del suport. 
CAPA D'IMPERMEABILITZACIÓ: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la supe rfície per impermeabilitzar. 
L'aplicació, col·locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per 
a cada tipus de material. 
Si s'utilitza un sistema no adherit, la coberta s'h a de protegir amb una capa de protecció pesada. 
En el sistema d'impermeabilització no adherit, la m embrana no ha de quedar adherida al suport, 
excepte en el perímetre i al voltant de tots els el ements que la traspassin. 
En els punts singulars, cal respectar les condicion s de disposició de bandes de reforç i d'acabament, 
les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al s istema d'impermeabilització que s'utilitzi. 
Els acords de la membrana amb els paraments vertica ls han de ser aixamfranats o corbats. 
La impermeabilització ha de cavalcar sobre el param ent vertical, per sobre de la protecció de la 
coberta. 
L'acabament superior de la impermeabilització ha d' impedir la filtració de l'aigua de pluja, en 
el parament. 
La forma de l'acabament superior ha de complir l'es pecificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1. 
La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bonera o de la canal. 
La unió de la impermeabilització amb la bonera o la  canal ha de ser estanca. 
La impermeabilització ha de ser contínua en els jun ts de dilatació. 
Cavalcament de la impermeabilització sobre el param ent vertical: >= 20 cm 
Cavalcament de la impermeabilització en els element s de desgüàs: >= 10 cm 
CAPA SEPARADORA: 
La capa separadora per a evitar l'adherència entre capes, en el sistema d'impermeabilització no 
adherit, ha de quedar col·locada immediatament a so ta de la membrana impermeabilitzant, excepte 
en els punts a on aquesta hagi d'anar adherida (per ímetre, elements que traspassen la coberta, etc.). 
La capa separadora com a protecció de la impermeabi lització, quan aquesta te poca resistència al 
punxonament, ha d'evitar el contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en tota la 
superfície transitable de la coberta. 
La capa separadora com a protecció de l'aïllament h a d'evitar el contacte de la capa de protecció 
amb l'aïllament en tota la superfície transitable d e la coberta. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Ha de garantir la no adherència entre els component s del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materi als amb què hagi d'estar en contacte. 
CAPA DE PROTECCIÓ: 
Ha de servir de protecció a la capa d'impermeabilit zació, en el tipus de coberta convencional, per 
tal d'evitar l'acció de les radiacions ultraviolade s i l'impacte tèrmic directe del sol. 
Ha de facilitar l'evacuació de l'aigua cap els punt s de desgüàs. 
La capa de grava ha de tenir un gruix uniforme, sen se interrupcions ni discontinuïtats. 
La grava o palet de riera ha d'estar net, sense ter ra i ha de ser de canto arrodonit. 
Gruix de la capa: >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 



 

 

 
 
 

 

 

-  Gruix de la capa: ± 10 mm 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha d'estar net, sense irregularitats. 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de coberta feta. 
Abans de col·locar la làmina, han d'estar col·locad es les bases de les boneres, i aquestes han d'estar  
connectades als baixants. 
Els components de la coberta s'han d'aplicar en une s condicions ambientals que estiguin dins dels 
marges prescrits en les corresponents especificacio ns d'aplicació. 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indica t en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unita t d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 
el plec de condicions de l'operació. 
Quan s'han d'interrompre els treballs, s'han de pro tegir els elements de la coberta que ja estan 
col·locats. 
En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d'altres accions 
els desplacin. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
-  Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
-  Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
No inclou la realització d'elements especials com a ra els minvells, els aiguafons, etc. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC: 
*  UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas realizados 
con membranas impermeabilizantes formadas con lámin as de poli(cloruro de vinilo) plastificado. 
Instrucciones, control, utilización y mantenimiento . 
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA: 
*  UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización  de cubiertas con materiales bituminosos y 
bituminosos modificados. 
*  UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en o bra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y r ehabilitación de cubiertas. Control, utilización 
y mantenimiento. 

 
 

E5 - COBERTES.   E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 
 

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

Formació de pendents per a suport d'acabat de cober ta. 
S'han considerat els materials següents: 
-  Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Massissat o formació de pendents amb formigó o mort er amb granulats lleugers: 
-  Neteja i preparació de la superfície de suport 
-  Replanteig dels pendents 
-  Abocat del material i reglejat de la superfície 
-  Execució de l'acabat, en el seu cas 
-  Curat i protecció del material 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients da vant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques 
i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. 
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tè cnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la 
DF. 
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació. 
Toleràncies d'execució: 
-  Nivells: ± 10 mm 
-  Pendents: ± 0,5% 



 

 

 
 
 

 

 

-  Planor: ± 10 mm/2 m 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS: 
Gruix màxim: <= 50 cm 
Gruix mínim: >= 5 cm 
Distància entre mestres: <= 2 m 
Toleràncies d'execució: 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets  amb reglades d'obra ceràmica. 
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completame nt amb el material i reglejar la superfície tot 
recolzant els regles en les reglades; els forats qu e restin s'han d'omplir manualment. 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra execut ada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les 
parts afectades. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homo gènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 
l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d' abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de pr otegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la supe rfície del morter. Aquest procés ha de durar 
com a mínim: 
-  15 dies en temps calorós i sec 
-  7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al c ap de 48 h de l'abocament. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
-  Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
-  Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Neteja i preparació de la superfície de suport 
-  Replanteig dels pendents 
-  Abocat del material i reglejat de la superfície 
-  Execució de l'acabat, en el seu cas 
-  Curat i protecció del material 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 

 
E5 - COBERTES. E5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS 

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

 
Formació de capa de protecció o solera per a suport  d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
-  Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gr uix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formació de capa de protecció de morter de ciment: 



 

 

 
 
 

 

 

-  Neteja i preparació de la superfície de suport 
-  Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
-  Abocat del material i reglejat de la superfície 
-  Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
-  Execució de l'acabat, en el seu cas 
-  Cura i protecció del material 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, s olera amb materials ceràmics o amb placa 
prefabricada: 
-  Replanteig de les peces 
-  Col·locació de les peces amb morter 
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hid rofugat: 
-  Replanteig de les peces 
-  Clavat de les peces al suport 
CAPA DE PROTECCIÓ: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i lli sa. 
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de  la capa, que han de coincidir amb els del suport. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Ha de tenir junts de retracció. 
Junts de retracció: 
-  Fondària: >= 0,7 cm 
-  Amplària: aprox. 0,4 cm 
-  Separació entre els junts: <= 500 cm 
Toleràncies d'execució: 
-  Gruix de la capa de protecció de morter de ciment: ± 5 mm 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE V IDRE: 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig  del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments: >= 12 cm 
SOLERA: 
En la solera formada amb elements fixats mecànicame nt, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 
galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar anc orats al portell i fixats mecànicament als 
suports. 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendic ular als elements verticals de suport. Les peces 
han d'estar col·locades a trencajunt, en els elemen ts recolzats sobre envanets de sostremort han 
de quedar independents dels suports. 
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts tra nsversals a tocar i coincidint amb els cabirons 
inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d' estar col·locades a trencajunt. 
Toleràncies d'execució: 
-  Nivell de solera: ± 10 mm 
-  Planor: 

-  Solera de material ceràmic: ± 5 mm/2 m 
-  Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat: ± 10 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  a 50 km/h. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra execut ada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les 
parts afectades. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'h a d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d' abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de pr otegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la supe rfície de la capa de protecció de morter. 
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de colla r amb morter fins al primer nervi per a evitar 
que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en sec  i s'ha de rejuntar amb morter. 



 

 

 
 
 

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
-  Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
-  Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords p erimetrals, tot utilitzant, si cal, materials 
diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

P5 - COBERTES P5ZH - BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
 

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

Subministrament i col·locació d'elements per a la c onducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
-  Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques 
-  Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent. 
-  Bonera de fosa col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adhe rits: 
-  Replanteig de l'element 
-  Col·locació de l'element 
-  Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
-  Neteja i preparació del suport 
-  Replanteig de l'element 
-  Col·locació de l'element 
-  Repàs dels junts i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable . 
BONERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica 
tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de  la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar 
protegit amb una brida de material plàstic. 
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota  del nivell d'escorrentia de la coberta. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correct ament colocats i subjectats a la bonera, amb 
els procediments indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina imper meable només ha de cavalcar sobre la plataforma 
de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de qued ar enrasada amb el paviment del terrat. 
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al  suport amb cargols i tacs d'expansió. 
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar  al baixant amb soldadura química. 
Distància a paraments verticals: >= 50 cm 
Distància de la bonera al baixant: <= 5 m 
Diàmetre: > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigu a 
Toleràncies d'execució: 
-  Nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 m m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de tr eballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5° C i sense pluja. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, 
escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió 
sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'h a d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 



 

 

 
 
 

 

 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d' estendre el morter. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BONERA O PROLONGACIÓ RECTA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'ex ecutarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i par cial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i e specificacions de cada assaig segons la normativa 
vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si e s pot esmenar sense canviar materials, es procedirà  
a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar to t el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el p rojecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

 
 

E7 - IMPERMEABILITZACIONS   I   AÏLLAMENTS. E72 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB 
AUTOPROTECCIÓ MINERAL 

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

 
Impermeabilització de cobertes amb membranes imperm eables de varies capes formades amb materials 
bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mi neral o metàl·lica, els de la capa exterior o 
reparació de membranes existents amb làmines bitumi noses. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades ad herides: 
-  GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en ca lent 
-  GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adhe rides entre elles i al suport en calent 
-  GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adh erides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
-  GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adh erides entre elles i al suport en calent 
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades am b fixacions mecàniques: 
-  GF-1: Una capa o més de plaques asfàltiques 
-  GF-2: Una capa o més de plaques asfàltiques sobre l àmina LO-20 o LBM-24 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Membranes adherides, no adherides: 
-  Neteja i preparació del suport 
-  Aplicació de la imprimació, en el seu cas 
-  Execució de la membrana per varies capes 
-  Resolució dels elements singulars (angles, junts, a cords, etc.) 
-  Repàs dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la supe rfície per impermeabilitzar. 
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades 
previstes. 
En la membrana formada per làmines amb autoprotecci ó, aquestes han de quedar col·locades en la capa 
exterior. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI: 
Totes les capes que formen la membrana han de queda r adherides entre elles. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adher ida al suport en tota la superfície. 
Els acords de la membrana amb els paraments vertica ls han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aque sts cavalcaments no han de coincidir amb els 



 

 

 
 
 

 

 

aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva  llargària. 
En les membranes formades per làmines adherides amb  oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser 
continues. 
Les diferents làmines superposades han d'estar col· locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmi nes. 
Angles (acord aixamfranat): 
-  Base : >= 5 cm 
-  Alçària : >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm 
Dotació per capa: 

 
+ + 
¦ ¦ Denominació ¦ Dotació per capa ¦ 
¦ ¦ material ¦ (kg/m2) ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ Component ¦LBM-24 ¦ >= 2,2 ¦ 
¦ membrana ¦LO-30, LO-30/M ¦ >= 2,7 ¦ 
¦ ¦LO-40, ¦ >= 3,6 ¦ 
¦ ¦LBM-30, LBM-30/M ¦ >= 2,8 ¦ 
¦ ¦LBM-40, LBM-40/G ¦ >= 3,8 ¦ 
¦ ¦LBM-48 ¦ >= 4,5 ¦ 
¦ ¦LBM-50/G ¦ >= 4,8 ¦ 
¦ ¦LAM-3 ¦ >= 4,2 ¦ 
¦ ¦Full alumini ¦ >= 0,124 ¦ 
¦ ¦50 micres ¦ ¦ 
¦ ¦Full alumini ¦ >= 0,2 ¦ 
¦ ¦80 micres ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Material ¦Oxiasfalt OA ¦ >= 1,5 ¦ 
¦adhesió ¦Màstic modificat ¦Valor mínim segons ¦ 
¦ ¦MM-II B ¦capa i/o membrana ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦ >= 0,3 ¦ 
¦prèvia ¦ ED ¦ ¦ 
+ + 
Desplaçament de les làmines superposades: 
-  2 làmines: >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
-  3 làmines: >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
-  4 làmines: >= 1/4 de l'amplària de la làmina 
Toleràncies d'execució: 
-  Nivells: ± 15 mm 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments vert icals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida  
en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar un a mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han d e portar un material de reblert elàstic, 
compressible i compatible químicament amb els compo nents de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. 
Els acords amb els paraments verticals, boneres i a ltres elements que traspassin la membrana, han 
d'anar reforçats segons les especificacions fixades  al seu plec de condicions. 
Cavalcament membranes de vàries làmines: >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina: 
-  Pendents = 0 o làmines autoprotegides: >= 12 cm 
-  Pendents > 0 o làmines sense protecció: 

-  Longitudinals: >= 8 cm 
-  Transversals: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 
-  Cavalcaments: ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura a mbient que oscil·li entre els -5°C per membranes 
amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i e ls 35°C. 
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu  o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta 
estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'e star neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, c al que la superfície estigui ben endurida i seca. 
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% de l gruix de la impermeabilització. 



 

 

 
 
 

 

 

Característiques del suport: 
-  Pendent: 

- PA-2, PA-3, PA-5: 1-10% 
- PA-6, PA-7: 1-15% 
- PA-8 PA-9: 0-15% 
- PN-1 PN-3, PN-6: 1-5% 
- PN-7 PN-8: 0-5% 
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6: >= 1% 
- MA-2: >= 10% 
- MA-3: >= 5% 
- MA-4: 5-15% 
- GF-1: >= 20% 
- GF-2: >= 15% 

-  Planor: ± 5 mm/2 m 
-  Rugositats: <= 1 mm 
-  Resistència a la compressió: >= 200 kPa 
-  Humitat: <= 5% 
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa memb rana els materials següents: 
-  Materials a base de betums asfàltics i màstics de q uitrà modificat 
-  Oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP), que  no siguin específicament compatibles 
-  Làmines o màstics de betum asfàltic i làmines o ele ments de PVC, que no siguin específicament 

compatibles 
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
-  Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en c ontacte amb aïllaments d'escumes plàstiques 

de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàlt ic 
-  Cal comprovar la compatibilitat específica entre un  aïllament a base d'escumes plàstiques i la 

membrana 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrm ic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals 
que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessà ria en front de les sol·licitacions mecàniques 
i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adher ides, ha de permetre l'adhesió de la membrana 
sobre les plaques, pel que és necessari que les mem branes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparat s tots els punts singulars de la coberta 
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modi ficar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas d e persones, equips o materials, les no protegides 
s'han de protegir, també, del sol. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades pe r una làmina: 
-  LBM: Per pressió un cop estovat el betum de la làmi na, en aplicar calor 
-  LAM -3: Amb adhesiu 
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir en tre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, 
un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor. 
MEMBRANA ADHERIDA: 
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tra ctar amb una mà d'imprimació. 
No es necessària la imprimació prèvia quan la prime ra capa de la impermeabilització es realitza 
in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el  cas d'un suport format per plaques d'aïllament 
tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 
La imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en q uè la membrana hagi d'anar adherida, inclosos 
els acabaments i acords amb punts singulars. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'asse qui la imprimació. 
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport , en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han 
de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es re fredi. 
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxi asfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor 
a mida que es desenrotlla. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre  160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C 
en caldera. 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
El suport ha de tenir la consistència i el gruix ne cessaris per garantir el clavament. 
Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec 
s'ha de col·locar invertida. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
-  Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
-  Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l' acabament específic dels acords amb els paraments 



 

 

 
 
 

 

 

o elements verticals que conformen el forat, utilit zant, si cal, materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls i cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
*  UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización  de cubiertas con materiales bituminosos y 
bituminosos modificados. 
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en o bra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y r ehabilitación de cubiertas. Control, utilización 
y mantenimiento. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Control d'execució de cada unitat d'obra verificant  el replanteig 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructi us. 
-  Inspecció visual del material abans de la seva col· locació, rebutjant les peces malmeses 
-  Neteja i repàs del suport. 
-  Control del procediment d'execució, amb especial at enció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vo res, encontres, desguassos i junts. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
-  Proves d'estanquitat a criteri de DF. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

 
 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS.   FD7Q - OPERACIONS DE CONNEXIÓ EN CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 

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

Operacions per a fer les connexions d?un clavegueró  a un col·lector, una claveguera o a un edifici. 
S?han considerat les següents operacions: 
-  Obertura de forats en estructures de formigó. 
-  Connexió de clavegueró al col·lector o estructura d e formigó, segellant la connexió 
-  Connexió de clavegueró a claveguera utilitzant una peça de PVC per a connexió tipus clip 
-  Connexió de clavegueró a edifici 
L?execució de la unitat d?obra inclou les operacion s següents: 
Obertura de forats: 
-  Replanteig i marcat dels forats 
-  Obertura dels forats 
-  Verificació de la posició dels elements que travess in la paret 
Connexions: 
-  Replanteig 
-  Col·locació del tub al seu emplaçament definitiu 
-  Segellat de la connexió amb els mitjans adequats al s tipus de tub utilitzat i el material del 
punt de connexió. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les mod ificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Les connexions han de ser estanques. 
L'element que travessa la paret del col·lector ha d e quedar col·locat a la posició correcta 
Les connexions s?han de fer abocant en el sentit de  circulació del col·lector. 
Si el col·lector es visitable, la connexió s?ha de fer a 15 cm de la solera del col·lector. 
Les connexions a clavegueres circulars u ovoides, s ?han de fer per la part superior del eix del 
tub. 
L?espai entre el tub del clavegueró i la paret del col·lector o la claveguera ha d?estar completament 
reblert, i enrasat amb el paraments interiors. 



 

 

 
 
 

 

 

Toleràncies d'execució: 
-  Replanteig: ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D?EXECUCIÓ 
No s?ha de fer cap forat fins passades 24h que la p aret s?hagi acabat. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat realment executat segons les especificacions  de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

P151C- - PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB CABLE FIADOR 
 

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

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conj unt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l'apantallament i in terposició física, que s'oposa a una energia 
natural que es troba fora de control, amb la finali tat d'impedir o reduir les conseqüències del 
contacte amb les persones o els béns materials circ umdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
-  Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

-  Protecció de forats verticals amb vela de lona 
-  Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescan ts 
-  Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre so stres 
-  Protecció de forats verticals o horitzontals amb xa rxa, malla electrosoldada o taulers de 

fusta  
-  Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de  polietilè 
-  Protecció de zones inferiors de la caiguda d'object es amb suports amb mènsula i xarxes 
-  Protecció de zones inferiors de la caiguda d'object es amb estructura i sostre de fusta 
-  Protecció front a projecció de partícules incandesc ents amb manta ignífuga i xarxa de 

seguretat 
-  Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de  polietilè 
-  Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

-  Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
-  Baranes de protecció del perímetre del sostre, esca les o buits a l'estructura 
-  Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
-  Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d 'alçada 
-  Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb bar anes i sòcol 
-  Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m ampl ada amb baranes i sòcol 
-  Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
-  Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
-  Marquesines de protecció front a caigudes d'objecte s, amb estructura i plataforma 
-  Protecció front a despreniments del terreny, a mitj a vessant, amb estacada i malla 
-  Protecció de caigudes dins de rases amb terres deix ades a la vora 

-  Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
-  Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
-  Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de ma terials ancorada als sostres 
-  Topall per a descàrrega de camions en zones d'excav ació 
-  Anellat per a escales de ma 
-  Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
-  Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

-  Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
-  Pantalla de protecció front al vent 
-  Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  

-  Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
-  Proteccions per al treball en zones amb tensió elèc trica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de  manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control p rotegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats  a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. E ls treballadors hauran de poder accedir i romandre 
en condicions de seguretat en tots els llocs necess aris per a utilitzar, ajustar o mantenir els 
SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us  del fabricant o projectista del SPC indiquen 
la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realit zació d'alguna operació relacionada amb aquest, 
es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacio ns. 



 

 

 
 
 

 

 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibl es que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar prot eccions individuals apropiades per a reduir els 
riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, t renquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari  netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin 
una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i períme tre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d'un a alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
-  Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
-  Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sò lidament ancorat al muntant. 
-  Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una  llum màxima de retícula 0,15 m. 
-  Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidam ent ancorats tots els seus elements entre si 
i a un element estructural estable, i serà capaç de  resistir en el seu conjunt una empenta frontal 
d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de  xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, 
i subjectats inferiorment al sostre de la planta pe r sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó  de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges enc astats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indica da pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 
amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i  les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes su periors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la m àxima alçada possible de caiguda d'objectes i 
al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impac te previst sobre la protecció no haurà de produir 
una deformació que pugui afectar a les persones que  estiguin per sota de la protecció. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seve s proteccions i condicions d'ús són les adequades 
al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·l ació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realit zar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SP C hauran de ser de característiques adequades 
a l'operació a realitzar. La seva utilització i tra nsport no implicarà riscos per a la seguretat 
dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqu eig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballad ors es realitzaran després d'haver aturat 
l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les m esures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones pe rilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i  del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre  amb els seus components d'eficàcia preventiva 
o hauran de prendre's les mesures necessàries per a  impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris haur an d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al  procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescant s fins que l'embossament de la xarxa resti a 
una alçada de terra suficient per tal que en cas de  caiguda, la deformació de la xarxa no permeti 
que el cos caigut toqui al terra (normalment a part ir del segon sostre en construcció per sobre 
del terra). 



 

 

 
 
 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida  d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el  seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessit i, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec  
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es  poden tornar a utilitzar. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  
y salud para la utilización por los trabajadores de  los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  
y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Req uisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 
 

P151G- - PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB LÍNIA DE SEGURETAT PER A CI NTURONS 
 

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

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conj unt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l'apantallament i in terposició física, que s'oposa a una energia 
natural que es troba fora de control, amb la finali tat d'impedir o reduir les conseqüències del 
contacte amb les persones o els béns materials circ umdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
-  Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

-  Protecció de forats verticals amb vela de lona 
-  Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescan ts 
-  Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre so stres 
-  Protecció de forats verticals o horitzontals amb xa rxa, malla electrosoldada o taulers de 

fusta  
-  Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de  polietilè 
-  Protecció de zones inferiors de la caiguda d'object es amb suports amb mènsula i xarxes 
-  Protecció de zones inferiors de la caiguda d'object es amb estructura i sostre de fusta 
-  Protecció front a projecció de partícules incandesc ents amb manta ignífuga i xarxa de 

seguretat 
-  Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de  polietilè 
-  Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

-  Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
-  Baranes de protecció del perímetre del sostre, esca les o buits a l'estructura 
-  Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
-  Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d 'alçada 
-  Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb bar anes i sòcol 
-  Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m ampl ada amb baranes i sòcol 
-  Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
-  Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
-  Marquesines de protecció front a caigudes d'objecte s, amb estructura i plataforma 
-  Protecció front a despreniments del terreny, a mitj a vessant, amb estacada i malla 
-  Protecció de caigudes dins de rases amb terres deix ades a la vora 

-  Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
-  Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
-  Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de ma terials ancorada als sostres 
-  Topall per a descàrrega de camions en zones d'excav ació 
-  Anellat per a escales de ma 
-  Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
-  Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

-  Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
-  Pantalla de protecció front al vent 



 

 

 
 
 

 

 

-  Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  
-  Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
-  Proteccions per al treball en zones amb tensió elèc trica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de  manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control p rotegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats  a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. E ls treballadors hauran de poder accedir i romandre 
en condicions de seguretat en tots els llocs necess aris per a utilitzar, ajustar o mantenir els 
SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us  del fabricant o projectista del SPC indiquen 
la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realit zació d'alguna operació relacionada amb aquest, 
es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacio ns. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibl es que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar prot eccions individuals apropiades per a reduir els 
riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, t renquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari  netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin 
una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i períme tre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d'un a alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
-  Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
-  Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sò lidament ancorat al muntant. 
-  Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una  llum màxima de retícula 0,15 m. 
-  Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidam ent ancorats tots els seus elements entre si 
i a un element estructural estable, i serà capaç de  resistir en el seu conjunt una empenta frontal 
d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de  xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, 
i subjectats inferiorment al sostre de la planta pe r sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó  de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges enc astats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indica da pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 
amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i  les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes su periors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la m àxima alçada possible de caiguda d'objectes i 
al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impac te previst sobre la protecció no haurà de produir 
una deformació que pugui afectar a les persones que  estiguin per sota de la protecció. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seve s proteccions i condicions d'ús són les adequades 
al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·l ació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realit zar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SP C hauran de ser de característiques adequades 
a l'operació a realitzar. La seva utilització i tra nsport no implicarà riscos per a la seguretat 
dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqu eig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballad ors es realitzaran després d'haver aturat 
l'activitat. 



 

 

 
 
 

 

 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les m esures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones pe rilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i  del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre  amb els seus components d'eficàcia preventiva 
o hauran de prendre's les mesures necessàries per a  impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris haur an d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al  procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescant s fins que l'embossament de la xarxa resti a 
una alçada de terra suficient per tal que en cas de  caiguda, la deformació de la xarxa no permeti 
que el cos caigut toqui al terra (normalment a part ir del segon sostre en construcció per sobre 
del terra). 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida  d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el  seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessit i, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec  
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es  poden tornar a utilitzar. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  
y salud para la utilización por los trabajadores de  los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  
y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Req uisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 
 

P2142- ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS 
 

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

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves timents de paraments verticals o horitzontals, 
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen q ue el material resultant no te cap utilitat i 
serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el materia l resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb mar ques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
-  Repicat superficial d'element de pedra natural, d'a rrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o cont enidor 
-  Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vert ical, amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 
-  Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·laci ons existents al seu interior , amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o cont enidor 
-  Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització 
i carrega de runa sobre camió o contenidor 
-  Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràm ic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
-  Repicat de morters dels junts de parament de pedra,  amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 
-  Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega  manual de runa sobre camió o contenidor 
-  Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 



 

 

 
 
 

 

 

-  Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valènci a sobre paraments, per a la seva posterior 
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 
natural i paper de bombolles, càrrega manual de run a sobre camió o contenidor 
-  Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
-  Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització 
i carrega de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
-  Preparació de la zona de treball 
-  Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
-  Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
-  Trossejament i apilada de la runa 
-  Càrrega de la runa sobre el camió 
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisio ns, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units,  sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elem ents que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treball i sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apunta lar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les ob res i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT . 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O 
CELS RASOS: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se apr ueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmon tes. Demoliciones. 

 
 

P2146- DEMOLICIÓ DE PAVIMENT 
 

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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o desmuntatge de paviments. 



 

 

 
 
 

 

 

S'han considerat els elements següents: 
-  Vorada col·locada sobre terra o formigó 
-  Rigola de formigó o de panots col·locats sobre form igó 
-  Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla b ituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Preparació de la zona de treball 
-  Demolició de l'element amb els mitjans adients 
-  Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc. ). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les espe cificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*  Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
*  Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
*  Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprue ba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmon tes. Demoliciones. 

 
 

P2148- DEMOLICIÓ DE VORADA 
 

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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
-  Vorada col·locada sobre terra o formigó 
-  Rigola de formigó o de panots col·locats sobre form igó 



 

 

 
 
 

 

 

-  Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla b ituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Preparació de la zona de treball 
-  Demolició de l'element amb els mitjans adients 
-  Trossejament i apilada de la runa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc. ). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*  Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
*  Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
*  Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprue ba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmon tes. Demoliciones. 

 
 

P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ  
 

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

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les mo dificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
-  Replanteig: ± 10 mm 



 

 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
-  Mètode d'enderroc i fases 
-  Estabilitat de les construccions en cada fase, apun talaments necessaris 
-  Estabilitat i protecció de les construccions i elem ents de l'entorn i els que s'han de conservar 
-  Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
-  Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d' abocament dels productes d'enderroc 
-  Cronograma dels treballs 
-  Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*  Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
*  Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
 

P21R - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA P21R0- T ALA CONTROLADA 
 

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

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrreg a manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Preparació de la zona de treball 
-  Tala de les branques 
-  Tall del tronc 
-  Arrencada de la soca i arrels principals 
-  Trossejament i apilada de les branques i arrels 
-  Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, ar rels i brossa resultant 
-  Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc. ). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres  adequades, compactades amb el mateix grau que 
les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de di àmetre superior a 10 cm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
-  Mètode d'enderroc i fases 
-  Estabilitat de les construccions en cada fase, apun talaments necessaris 
-  Estabilitat i protecció de les construccions i elem ents de l'entorn i els que s'han de conservar 
-  Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
-  Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d' abocament dels productes d'enderroc 
-  Cronograma dels treballs 
-  Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixan t net el tronc. 
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afecta rà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 



 

 

 
 
 

 

 

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les ob res i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*  Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprue ba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmon tes. Demoliciones. 

 
 

P22 - MOVIMENTS DE TERRES P2214- EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMEN T 
 

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

-  Excavació per a caixa de paviment 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterra ni 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 
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 fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat 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 es carificadora (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 p ot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resi stència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que neces sita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió sim ple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió é s 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 é s indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que el s mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra m àquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BU IDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en s uperfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres difi cultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivella t o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi l a 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 requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar e n 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 

 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent supe rior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, 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. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense s oscavar-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 per ill 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. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum excavat segons les especificacions de l a 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 pro duït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que cal guin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotament s 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 prov ocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimien tos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

 
 

P22 -    MOVIMENTS DE TERRES   P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
 

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

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o  realitzades per dames. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Preparació de la zona de treball 
-  Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excav ació 
-  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 fo rmació 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 fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat 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 es carificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions 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 engr unat 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 requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
-  Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
-  Planor: ± 40 mm/m 
-  Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
-  Nivells: ± 50 mm 
-  Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls 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 replante ig 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 elem ent 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 saba ta 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 superp osades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicio ns. 
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 resulta r afectada per una possible esllavissada 
-  Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treba ll 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïn es, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar 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 le s mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'es tabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fona mentació. 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 g as, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-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 necess aris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum excavat segons les especificacions de l a 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 pro duït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que cal guin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotament s 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 prov ocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimien tos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

 
 

P22 - MOVIMENTS DE TERRES. P2241- REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLAN ADA O CAIXA DE PAVIMENT 
 

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

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 operacion s següents: 
-  Preparació de la zona de treball (no inclou entibac ió) 
-  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'eleme nt. 
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 h a 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, necessit a l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

P22 - MOVIMENTS DE TERRES P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RAS A 
 

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

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats e n 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 pl anta 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 pl anta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Preparació de la zona de treball 
-  Situació dels punts topogràfics 
-  Aportació del material en cas de graves, tot-u, o g ranulats 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 defi nides per als terraplens: Coronament, nucli, 
zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han d e ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixe s característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per ta l d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada h a de ser inferior al més alt que tinguin els 
sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de comp lir les condicions de filtratge fixades per la 
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema  previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixad es al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de compli r 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 i nstal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja qua n 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 e ls 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 ca sos 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'ha n de preparar de forma que es garanteixi la unió 
amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigu a a la seva superfície s'han de corregir abans 
de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successive s 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 caracte rístiques uniformes; en cas de no ser així, es 
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjan s 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 des guàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova ton gada 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'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructur es 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'estruct ura 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 c apes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, 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 p er 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 fo rma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o c ontaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estr anys, 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 materi als de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aport ació 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). 
*  Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
-  Inspecció visual de la base sobre la que s'assentar à el reblert. 
-  Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandàr ia 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 c ontrol, 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 den sitat 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 h umitat in-situ (NLT-103). 
-  Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobr e l'eix de la plataforma en la coronació del 
reblert, i control de l'amplada de la tongada estes a, cada 20 m lineals com a màxim. 
-  Inspecció visual per a detectar punts baixos capaço s de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a 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 rebl erts d'estreps o elements en els que es pugui 
produir una transició brusca de rigidesa, la distri bució dels punts de control de compactació serà 
uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense co rregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracci ó-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 10350 1), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 
la densitat ha de ser >= a la de les zones contigüe s 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 cara cterístiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obti ngut 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 as saigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregide s. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà resp onsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit. 

 
 

P22D1- NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 

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

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
-  Neteja i esbrossada del terreny 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
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 
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 fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat 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 es carificadora (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 p ot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resi stència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que neces sita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió sim ple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió é s 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 é s indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que el s mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra m àquina per a aquesta funció. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i q ualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenv olupament 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 desen volupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres eleme nts existents, sense fer malbé les construccions, 
els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les oper acions 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 e ls materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent supe rior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, 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. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense s oscavar-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 per ill 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. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons  les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimien tos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

 
 

P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ P2RA- DISPOSIC IÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA 

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

 
Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
-  Deposició del residu no reutilitzat en la instal·la ció autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatze matge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat lega lment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, e mmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO IN ERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'a bocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ES PECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abo cador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la d isposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus , d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual  s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
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 resid uos. 
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 residu os y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 



 

 

 
 
 

 

 
P31 -    RASES I POUS   P310- ARMADURA DE RASES I POUS 

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

 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per ba rres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura  passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements seg üents: 
-  Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Preparació de la zona de treball 
-  Tallat i doblegat de l'armadura 
-  Neteja de les armadures 
-  Neteja del fons de l'encofrat 
-  Col·locació dels separadors 
-  Muntatge i col·locació de l'armadura 
-  Subjecció dels elements que formen l'armadura 
-  Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxi d no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al form igó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un fo rmigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre el les ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la tr ansmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó prope r a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es req uerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la  ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu  entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha  de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especifi cat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al proc ediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalm aments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitza des o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d' unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formi gó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclos os els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la  taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà e l formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça for mats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments  mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça. 
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny : >= 70 mm 



 

 

 
 
 

 

 

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al for migó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
-  Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 
-  Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, m ínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
-  Posició: 

-  En series de barres paral·leles: ± 50 mm 
-  En estreps i cèrcols: ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició v ertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de  les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han  de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures  transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per sol apa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l 'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de ma nera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separado rs ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es proh ibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de qued ar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la norm ativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 
-  El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòri c 
-  Per a poder utilitzar un altre valor diferent del t eòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
-  El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les  barres (barra+cavalcament) 
-  L'escreix d'amidament corresponent als retalls està  incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, pa rte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 



 

 

 
 
 

 

 

(EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Recepció i aprovació del informe d'especejament per  part del contractista. 
-  Inspecció abans del formigonat de totes les unitats  d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 

-  Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barre s i malles col·locades. 
-  Rectitud. 
-  Lligams entre les barres. 
-  Rigidesa del conjunt. 
-  Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, c oneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es preng uin les mesures de correcció adequades. 

 
 

P31 - RASES I POUS P312- FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 

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

Formigonament d'estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de centra l o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, ab ocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el  formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents : 
-  Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 
-  Preparació de la zona de treball 
-  Humectació de l'encofrat 
-  Abocada del formigó 
-  Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
-  Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat de l formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significati us en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb e l projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,  
o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que  ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
-  Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% d imensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
-  Nivells: 

-  Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
-  Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
-  Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 



 

 

 
 
 

 

 

-  Dimensions en planta: 
-  Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm 
-  Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió  considerada): 

- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm 

-  Secció transversal (D:dimensió considerada): 
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm ) 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

-  Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
-  Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
-  Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
-  Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la tem peratura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions expl ícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions d e l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significati us en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb e l projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabrica ció del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis qu e retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i se nse que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segr egació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat de l formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de se r aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer -ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment d el formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat  adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 



 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Aprovació del pla de formigonat presentat pel contr actista. 
-  Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el re cinte. 
-  Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d 'obra abans del formigonat. 
-  Observació de la superfície sobre la que s'ha d'est endre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estru cturals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 
-  Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
-  Inspecció del procés de formigonat amb control, ent re d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
-  Control del desencofrat i del procés i condicions d e curat. 
-  Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin d e rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sens e la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Inspecció visual de la unitat finalitzada i control  de les condicions geomètriques d'acabat, segons 
l'article 100. Control de l'element construït de l' EHE-08. 
-  Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures projectades i construïdes d'acor d a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat pr evista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d' informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits: 
-  Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments e specífics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
-  Quan degut a caràcter particular de l'estructura co nvingui comprovar que la mateixa reuneix 
certes condicions específiques. En aquest cas el pl ec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitz ar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resulta ts. 
-  Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin  dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,  escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resis tència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat. 

 
 

P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS P353-LLOSA DE FONAMENT S DE FORMIGÓ ARMAT 
 

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

Formació i reforç d'elements estructurals de foname ntació i contenció del terreny, amb formigó 
armat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 



 

 

 
 
 

 

 

-  Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporc ional d'encofrat 
-  Mur de contenció de formigó armat 
-  Llosa de fonaments de formigó armat 
-  Llosa de fonaments de formigó armat, amb part propo rcional d'encofrat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Neteja i preparació del pla de recolzament 
-  Col·locació dels separadors 
-  Muntatge i col·locació de l'armadura 
-  Subjecció dels elements que formen l'armadura 
-  Neteja del fons de l'encofrat 
-  Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
-  Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat a mb un producte desencofrant 
-  Tapat dels junts entre peces 
-  Col·locació dels dispositius de subjecció i travame nt 
-  Aplomat i anivellament de l'encofrat 
-  Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
-  Humectació de l'encofrat 
-  Abocada de formigó 
-  Compactació del formigó mitjançant vibratge 
-  Reglejat i anivellament de la cara superior 
-  Cura del formigó 
-  Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entr ada en càrrega segons el pla previst 
-  Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el ma terial auxiliar, un cop la peça estructural 
estigui en condicions de suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,  
o elements adherits. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes si gnificatius (cocons, nius de grava, etc.) que 
puguin afectar la durabilitat del element. 
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el  formigonament, les superfícies deteriorades, 
els guerxaments, les esquerdes, les armadures visib les ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures  transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambienta l definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: 
-  Elements formigó armat: 

-  En classe d'exposició I: <= 0,4 mm 
-  En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm 
-  En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2  mm 
-  En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm 

-  Elements formigó pretensat: 
-  En classe d'exposició I: <= 0,2 mm 
-  En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
-  Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% d imensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
-  Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, -  50 mm 
-  Dimensions en planta: 

-  Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm 
-  Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió  considerada): 

- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm 

-  Secció transversal (D:dimensió considerada): 
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm ) 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

-  Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
-  Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
-  Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 



 

 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indica t en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unita t d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 
el plec de condicions de l'operació. 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del c onjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigona r. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i dese ncofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i ca rregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol s er de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separado rs ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord  amb un pla establert prèviament que tindrà en 
compte les deformacions d'encofrats. 
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària  inferior a 1 m, sense que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment d el formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat  adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ: 
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat , mesurat d'acord amb les especificacions de 
la DT. 
No inclou cap operació de moviment de terres. 

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). 

 
 

P3C -   LLOSES   P3C0- ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS, EN BA RRES 
 

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

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per ba rres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura  passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements seg üents: 
-  Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Preparació de la zona de treball 
-  Tallat i doblegat de l'armadura 
-  Neteja de les armadures 
-  Neteja del fons de l'encofrat 
-  Col·locació dels separadors 
-  Muntatge i col·locació de l'armadura 
-  Subjecció dels elements que formen l'armadura 
-  Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 



 

 

 
 
 

 

 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxi d no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al form igó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un fo rmigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre el les ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la tr ansmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó prope r a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es req uerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la  ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu  entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha  de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especifi cat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al proc ediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalm aments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitza des o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d' unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formi gó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectat s a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot  fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclos os els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la  taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà e l formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça for mats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments  mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça. 
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny : >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al for migó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
-  Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 
-  Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, m ínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
-  Posició: 

-  En series de barres paral·leles: ± 50 mm 
-  En estreps i cèrcols: ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició v ertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 



 

 

 
 
 

 

 

es el de la secció circular equivalent a la suma de  les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han  de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures  transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per sol apa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l 'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de ma nera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separado rs ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es proh ibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de qued ar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la norm ativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 
-  El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòri c 
-  Per a poder utilitzar un altre valor diferent del t eòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
-  El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les  barres (barra+cavalcament) 
-  L'escreix d'amidament corresponent als retalls està  incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, pa rte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Recepció i aprovació del informe d'especejament per  part del contractista. 
-  Inspecció abans del formigonat de totes les unitats  d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 

-  Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barre s i malles col·locades. 
-  Rectitud. 
-  Lligams entre les barres. 
-  Rigidesa del conjunt. 
-  Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, c oneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 



 

 

 
 
 

 

 

Desautorització del formigonat fins que no es preng uin les mesures de correcció adequades. 
 
 

P3C -   LLOSES   P3C1- ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS, EN MA LLA 
 

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

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per ba rres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura  passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements seg üents: 
-  Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Preparació de la zona de treball 
-  Tallat i doblegat de l'armadura 
-  Neteja de les armadures 
-  Neteja del fons de l'encofrat 
-  Col·locació dels separadors 
-  Muntatge i col·locació de l'armadura 
-  Subjecció dels elements que formen l'armadura 
-  Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxi d no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al form igó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un fo rmigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre el les ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la tr ansmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó prope r a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es req uerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la  ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu  entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha  de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especifi cat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al proc ediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalm aments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitza des o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d' unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formi gó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectat s a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot  fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclos os els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la  taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà e l formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça for mats per barres o filferros, encara que no formen 



 

 

 
 
 

 

 

part de l'armadura, han de complir els recobriments  mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça. 
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny : >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al for migó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
-  Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 
-  Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, m ínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
-  Posició: 

-  En series de barres paral·leles: ± 50 mm 
-  En estreps i cèrcols: ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades  ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
-  Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'E HE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
-  Separació entre elements solapats (longitudinal i t ransversal) > 10 D: 1,7 Lb 
-  Separació entre elements solapats (longitudinal i t ransversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de ma nera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separado rs ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es proh ibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de qued ar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la norm ativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i empalmaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, pa rte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Recepció i aprovació del informe d'especejament per  part del contractista. 
-  Inspecció abans del formigonat de totes les unitats  d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 

-  Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barre s i malles col·locades. 
-  Rectitud. 
-  Lligams entre les barres. 
-  Rigidesa del conjunt. 
-  Netedat dels elements. 



 

 

 
 
 

 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, c oneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es preng uin les mesures de correcció adequades. 

 
 

P3C - LLOSES P3C2- ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 

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

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Neteja i preparació del pla de recolzament 
-  Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
-  Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat a mb un producte desencofrant 
-  Tapat dels junts entre peces 
-  Col·locació dels dispositius de subjecció i travame nt 
-  Aplomat i anivellament de l'encofrat 
-  Disposició d'obertures provisionals a la part infer ior de l'encofrat, quan calgui 
-  Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
-  Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el ma terial auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un pr ojecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
-  Justificació de la seva seguretat, límit de les def ormacions abans i desprès del formigonat 
-  Plànols executius del cindri i els seus components 
-  Plec de prescripcions tècniques del cindri i els se us elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació,  ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a  suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques q ue comporta el seu formigonament i compactació. 
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 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la co l·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin el ements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'oli s solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
-  Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuite s d'aigua o beurada 
-  Resistència a la pressió del formigó fresc i als ef ectes de la compactació mecànica 
-  Alineació i verticalitat, especialment al creuament  de pilars i sostres 
-  Manteniment geomètric dels panells, motlles i encof rats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 
-  Neteja de les cares interiors evitant residus propi s de l'activitat 
-  Manteniment de característiques que permetin textur es i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions  per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostre s, podent-se utilitzar els següents 



 

 

 
 
 

 

 

procediments: 
-  Travament dels puntals en ambdues direccions amb tu bs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues v erticals 
-  Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa suficients 
-  Disposició de torres de cindri a ambdues direccions  i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s 'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'endurime nt del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han  de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho c onsideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fo ssin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l' execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva u tilització a l'estructura, per tal de poder avaluar  
el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aq uests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deix in fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. P er a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
-  Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
-  Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
-  Planor: 

-  Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
-  Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+ + 
¦ ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzonta litat¦ 
¦ ¦-----------------¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦Parcial ¦ Total ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦ 
¦Murs ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 m m ¦ 
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦ - ¦ 
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ -  ¦ 
¦Enceps ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦Pilars ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦Bigues ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦ - ¦ 
¦Llindes ¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦ - ¦ 
¦Cèrcols ¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦ - ¦ 
¦Sostres ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 
¦Lloses ¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦ 
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 
¦Estreps ¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
+ + 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancora tges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i han 



 

 

 
 
 

 

 

de resistir la distribució de càrregues durant el t esat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb  el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s' han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigona r. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i dese ncofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es reali tzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense exc essives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la  retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, asse ntament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèv ia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i ca rregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol s er de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartime nt quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre e l terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perp endiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executa des amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó . 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els  elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a for migó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels  elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 



 

 

 
 
 

 

 

els criteris següents: 
-  Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
-  Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat,  cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
*  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). 

 
 

P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS P3Z3- CAPA DE NETEJA I AN IVELLAMENT 
 

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

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjança nt l'abocada de formigó al fons de les rases 
o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Neteja, refinat i preparació de la superfície del f ons de l'excavació 
-  Situació dels punts de referència dels nivells 
-  Abocada i estesa del formigó 
-  Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
-  Gruix de la capa: - 30 mm 
-  Nivell: +20 / - 50 mm 
-  Planor: ± 16 mm/2 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer imm ediatament abans de col·locar el formigó de neteja.  
Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'aboc ada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals 
del terreny sense extreure, i fer l'acabat final de l terreny just abans de fer la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general , en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferi or a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'ador miment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgr egacions. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, pa rte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
-  Observació de la superfície sobre la que s'ha d'est endre la capa de neteja. 
-  Inspecció del procés de formigonat amb control de l a temperatura ambient. 
-  Control de les condicions geomètriques d'acabat (gr uix, nivell i planor). 
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'IN COMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sens e la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a cà rrec del contractista. 

 
 

P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER D E CIMENT. P4E0- ACER PER A 
ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

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

 
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i 
armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida 
o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
-  Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de p arets de blocs de morter de ciment, d'argila 
expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades a l'interior 
dels blocs o en els junts horitzontals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En el cas d'armadures: 
-  Preparació de la zona de treball 
-  Tallat i doblegat de l'armadura 
-  Neteja de les armadures 
-  Col·locació dels separadors 
-  Muntatge i col·locació de l'armadura 
-  Subjecció dels elements que formen l'armadura 
ARMADURES: 
Les armadures col·locades han de ser netes, sense ò xids no adherents, pintures, greixos ni altres 
substàncies perjudicials. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de s er continu i uniforme en tota l'armadura. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, p otes o forquilla. 
No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 mm. 
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o fo rquilla, en barres sotmeses a esforços de 
compressió. 
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formi gó (forma, disposició dins la peça, llargària, 
etc.), han de complir l'especificat en l'article 7. 5.2 del DB-SE-F. 
Diàmetre nominal de les barres: >= 6 mm 
Distància lliure entre dues armadures solapades: >=  2D, >= 20 mm 
Distància lliure entre armadures properes paral·lel es: >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D màxim; 
>= 10 mm 
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm, >= D  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

ARMADURES: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de ma nera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessa ri per a garantir el recobriment mínim. 
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que 
mantinguin la seva posició durant la col·locació de l morter o formigó. 
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'ompli r completament els forats en els que s'aboca 
i sense segregacions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARMADURES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 
-  El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 
-  Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



 

 

 
 
 

 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica D B-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
 

P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT . P4E2- FORMIGÓ PER A 
ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

 
 

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

Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i 
armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida 
o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
-  Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó d e central o elaborat a l'obra i col·locat 
manualment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En el cas de formigonament: 
-  Preparació de la zona de treball 
-  Humectació de l'encofrat 
-  Abocada del formigó 
-  Compactació del formigó mitjançant vibratge 
-  Cura del formigó 
-  Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica n o prevista en càlcul 
FORMIGONAMENT: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 
En compactar el formigó han de quedar plens tots el s forats. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 
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 tem peratura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions expl ícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions d e l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, se nse restes de morter o runa. 
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la  resistència necessària per tal de suportar la 
pressió del formigó fresc. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada p er les peces. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica D B-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 



 

 

 
 
 

 

 

P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT. P4E4- PARET ESTRUCTURAL 
D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, ARMADA 

 
 

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

Execució de parets estructurals portants o de trava ment, formades amb blocs de morter de ciment 
o d'argila expandida premoldejats, foradats o massi ssos, col·locats amb morter de ciment, morter 
mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, pe r a quedar vist o per a revestir. Inclou la 
col·locació de l'armadura de reforç amb barrers cor rugades d'acer i el massissat amb formigó de 
traves i brancals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Replanteig de les parets 
-  Col·locat i aplomat de les mires de referència a le s cantonades 
-  Marcat de les filades a les mires i estesa dels fil s 
-  Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
-  Col·locació de blocs humitejant la superfície de co ntacte amb el morter 
-  Col·locació de l'armadura de reforç 
-  Massissat de la paret amb formigó 
-  Repàs dels junts i neteja del parament 
-  Protecció de l'estabilitat del mur en front a les a ccions horitzontals 
-  Protecció de l'obra executada de la pluja, les gela des i les temperatures elevades 
-  Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i  de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la du rabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargàr ia màxima no més gran de 20 m, separades amb 
junts estructurals. 
La paret ha d'estar formada per peces senceres, exc epte a les singularitats, on poden haver-hi peces 
de mig bloc. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i l es filades han de ser horitzontals. 
Per a la realització de totes les singularitats, el s junts han de coincidir amb el modulat general. 
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no  fixa cap altra condició. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda  plenes de formigó i armades. 
Els brancals i les peces que formen els junts de co ntrol han de ser senceres, plenes de formigó 
i armades, formant un pilar del terra al sostre. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la uni ó s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, 
d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser sufi cient per a transmetre-li tots els esforços i 
en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per  tal de permetre els moviments de l'element sense 
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts 
han de complir l'especificat a la DT. 
Gruix dels junts: 
-  Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm 
-  Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x grui x de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
-  Alçària de morter: Gruix de la peça 
-  Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L'element executat ha de complir les toleràncies de finides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
-  Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
-  Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
-  Distància entre obertures: ± 20 mm 
-  Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
-  Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/t otal 
-  Gruix dels junts: ± 2 mm 
-  Aplomat en una planta: ± 20 mm 
-  Aplomat total: ± 50 mm 
-  Axialitat: ± 20 mm 
-  Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm 
-  Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm 
-  Gruix: 

-  Fàbrica al llarg o través: + 5% 



 

 

 
 
 

 

 

-  Altres fàbriques: ± 25 mm 
ARMADURES: 
Les armadures col·locades han de ser netes, sense ò xids no adherents, pintures, greixos ni altres 
substàncies perjudicials. 
La posició de les armadures ha de permetre un recob riment mínim de 2 cm. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es req uerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la  ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu  entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
FORMIGONAMENT: 
Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa  del formigó, un cop col·locat. 
En compactar el formigó han de quedar plens tots el s forats. 
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada: >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >= 0° C 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra execu tada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col· locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu  
hidrofugant. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de te nir la humitat necessària abans de l'abocada, 
per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el b loc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 
El formigó de brancals, de junts de control i d'aco rds de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, 
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits  dins de les peces. 
Cal protegir l'obra executada de les accions físiqu es o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient. 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el corona ment dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 
de pluja sobre els materials. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l 'element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent f ort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que que den temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altre s. 
ARMADURES: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de ma nera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
FORMIGONAMENT: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que com enci a adormir-se. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada p er les peces. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
-  Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
-  Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
-  Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4 ,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris  per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 



 

 

 
 
 

 

 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferen ts dels que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica D B-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
-  Comprovació del replanteig de la planta i de l'alça t dels tancaments. 
-  Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 
punts: 

-  Humitat dels blocs 
-  Col·locació 
-  Obertures 
-  Travat 
-  Junts de control 

-  Presa de coordenades i cotes de totes les parets ab ans d'entrar en càrrega. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les compr ovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviaci ons observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

 
 

P4P6- - GRADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT, COL·LOCADA  (D) 
 

Plec de condicions 
 

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

Peces prefabricades de formigó armat, ancoratges i reblerts de morter col·locat a l'obra. 
S'han contemplat els tipus de peces i ancoratges se güents: 
-  Pilars 
-  Jàsseres 
-  Bigues triangulars 
-  Grades 
-  Escales 
-  Ancoratges d'acer per a pilars 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Pilars, jàsseres, bigues triangulars, grades, escal es i ancoratges 

-  Preparació de la zona de treball 
-  Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament 
-  Replanteig i marcat dels eixos 
-  Col·locació i fixació provisional de la peça 
-  Aplomat i anivellament definitius 

CONDICIONS GENERALS: 
PILARS, JÀSSERES, BIGUES TRIANGULARS, GRADES, ESCAL ES I ANCORATGES 
Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructu ra de suport. 
Han de quedar a nivell sobre els elements de suport . 
El fabricant ha de garantir que la peça compleix le s característiques exigides a la DT. 
Les peces no han de tenir superfícies desrentades, arestes descantonades, discontinuïtats en el 
formigó o armadures visibles. 
La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT. 
La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivel l previstos a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
-  Nivell: ± 20 mm 



 

 

 
 
 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de l'inici del muntatge la DF farà les següen ts comprovacions: 
-  Els elements son conforme les especificacions de la  DT i estan ben emmagatzemats sense tenir 

danys  
-  Es disposa de plànols de muntatge 
-  Es disposa de programa d'execució 
-  Es disposa de mitjans humans i dels materials reque rits per al muntatge 

Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial 
cura amb les dimensions dels diferents elements i l 'execució dels recolzaments, enllaços i unions 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de mane ra que no rebi cops que la puguin afectar. 
Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels  punts preparats a l'efecte. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar 
el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o veh icles, el contractista ha de presentar, amb la 
suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el pro grama d'interrupció, restricció o desviament 
del trànsit. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

JÀSSERES, ESCALES I GRADES: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e 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). 

 
 

P63A- - TANCAMENT DE PLAQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMA T 
 

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

Formació d'element de tancament mitjançant plaques prefabricades de formigó. 
S'han considerat els elements següents: 
-  Plaques conformades llises de formigó armat 
-  Plaques conformades nervades de formigó armat 
-  Plaques alveolades de formigó pretesat 
-  Plaques de ciment reforçat amb fibra de vidre (GRC)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Replanteig 
-  Col·locació de les plaques 
-  Fixació amb els elements de l'estructura 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al su port. 
El conjunt acabat ha de tenir un color i una textur a uniforme. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció ve rtical i en la direcció horitzontal. 
Han de quedar ben encaixades entre elles en els aco rds laterals. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estan c. 
La part superior ha d'estar protegida de l'entrada d'aigua amb peces especials. 
Els acords en cantonada entre les plaques s'ha de f er amb peces especials, bisellades, escairades 
o corbades. 
Totes les fixacions han d'estar a la part interior.  
Les unions laterals entre plaques han de quedar pro tegides en el sentit del recorregut de l'aigua 
i del vent dominant. 
Els junts han de quedar segellats amb un material q ue garanteixi l'estanquitat del conjunt. 
Punts de fixació per placa: >=2 
Toleràncies d'execució: 
-  Aplomat entre dues plaques consecutives: ± 5 mm 
-  Aplomat total: ± 20 mm 
-  Paral·lelisme entre dues plaques consecutives: ± 5 mm 
-  Paral·lelisme del conjunt de plaques: ± 10 mm 
-  Nivell entre dues plaques consecutives: ± 2 mm 
-  Nivell entre les plaques d'una filada: ± 10 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat a l'annex 11 de l'EHE-08. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del v ent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 



 

 

 
 
 

 

 

cop realitzats els treballs es donen aquestes condi cions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes. 
Les plaques han de col·locar-se a partir del punt m és baix. 
Els junts entre plaques s'han de protegir amb un se gellat impermeabilitzant desprès que les plaques 
s'hagin fixat a l'estructura. 
Les plaques han de quedar fixades com a mínim a niv ell del fonaments i en el coronament a nivell 
de la coberta. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada 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). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

 
-  En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
-  Segons les indicacions de la DF. 

 
 

P7C22- - AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) 
 

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

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines  de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
-  Plaques de poliestirè expandit 
-  Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una d e les seves cares 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
-  Amb adhesiu 
-  Amb morter adhesiu 
-  Fixades mecànicament 
-  Fixades als connectors que uneixen la paret passant  amb l'estructura i subjectes a aquests 
mitjançant volanderes de plàstic 
-  Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
-  Preparació de l'element (retalls, etc.) 
-  Neteja i preparació del suport 
-  Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, exc epte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície  per aïllar. 
En les plaques que van fixades als connectors, el j unt entre les plaques no ha de coincidir amb 
el connector de la paret. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i d esprés de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar. 
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una  exposició solar molt llarga. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de p rendre les precaucions necessàries perquè ni 
el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ  BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes ( pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels l ímits especificats pel fabricant. 



 

 

 
 
 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
-  Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
-  Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

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 AC ABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
-  Inspecció visual del material abans de la seva col· locació, rebutjant les plaques malmeses 
-  Neteja i preparació de la superfície de suport 
-  Inspecció visual del procediment d'execució, amb es pecial atenció a les subjeccions, i a 
l'alineació longitudinal i transversal de les peces  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

 
 

P8 - REVESTIMENTS   P811- - ARREBOSSAT 
 

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

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter  de calç, morter mixt o morter porós drenant, 
aplicats en paraments horitzontals o verticals, int eriors o exteriors i formació d'arestes amb 
morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
-  Arrebossat esquerdejat 
-  Arrebossat a bona vista 
-  Arrebossat reglejat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
-  Neteja i preparació de la superfície de suport 
-  Aplicació del revestiment 
-  Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
-  Neteja i preparació de la superfície de suport 
-  Execució de les mestres 
-  Aplicació del revestiment 
-  Acabat de la superfície 
-  Cura del morter 
-  Repassos i neteja final 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilata ció. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remol inat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 
hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura u niforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossa t acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 
forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
-  Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm 
-  Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm 
-  Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
-  Distància entre mestres: <= 150 cm 



 

 

 
 
 

 

 

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 
-  Planor: 

-  Acabat esquerdejat: ± 10 mm 
-  Acabat a bona vista: ± 5 mm 
-  Acabat reglejat: ± 3 mm 

-  Aplomat (parament vertical): 
-  Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta 
-  Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

-  Nivell (parament horitzontal): 
-  Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta 
-  Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reg lejat: 
-  Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 
condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han d e refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interi ors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 
paraments situats a l'exterior cal, a més, que func ioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar  el material durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'an ar fixats als paraments i no dificultin l'execució 
del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar ll ançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mes tres amb el mateix morter a les cantonades i 
als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres  amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les me stres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en d ues capes: la primera prement amb força sobre 
els paraments i la segona esquitxada sobre l'anteri or. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humid a la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'aut orització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 
adormit. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
-  Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
-  Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
-  Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
-  Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
-  Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas  de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements q ue configuren les obertures, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Inspecció de la superfície sobre la que es realitza rà l'arrebossat. 
-  Neteja i preparació de la superfície de suport 



 

 

 
 
 

 

 

-  Control d'execució de les mestres 
-  Acabat de la superfície 
-  Repassos i neteja final 
-  Inspecció visual de la superfície acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Repassos i neteja final 
-  Inspecció visual de la superfície acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

 
 

P8 - REVESTIMENTS   P8313- APLACAT DE PEDRA ARTIFICIAL 
 

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

Revestiments realitzats amb peces de morter de cime nt, pedra natural o artificial. 
S'han considerat els revestiments següents: 
-  Revestiments aplicats en paraments verticals, inter iors o exteriors i en faixes exteriors, 
horitzontals o verticals, fixats amb morter i eleme nts metàl·lics (ganxos o platines). 
-  Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de s uport per a la formació de façana ventilada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En el revestiment de peces fixades amb morter i gan xos: 
-  Neteja i preparació de la superfície de suport 
-  Replanteig de l'especejament en el parament 
-  Col·locació de les peces 
-  Rejuntat dels junts 
-  Neteja del parament 
En els revestiments per a la formació de façana ven tilada: 
-  Neteja i preparació de la superfície de suport 
-  Comprovació de la planimetria de la façana 
-  Col·locació de l'estructura de suport 
-  Replanteig de l'especejament en el parament 
-  Fixació de les peces a l'estructura de suport 
-  Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esq uerdades, escantonades ni tacades. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tot a la superfície. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i h an de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilata ció. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF. 
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera q ue no quedin afectades les seves prestacions. 
Toleràncies d'execució: 
-  Planor: ± 2 mm/2 m 
-  Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total 
-  Sobreplom cap a l'interior: ± 2 mm/2 m 
-  Sobreplom cap a l'exterior: Nul 
COL·LOCAT AMB MORTER: 
Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reb lerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc 
i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions. 
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixa ció (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 
col·locats en el junt horitzontal superior, en el c as dels ganxos o distribuïdes entre els junts 
horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar d os separadors de policlorur de vinil en el junt 
horitzontal. 
Nombre de ganxos per peça: >= 2 
Separació entre fixacions: <= 80 cm 
Penetració de la fixació dins de l'obra: >= 3,5 cm 
Morter d'unió de la fixació: Ciment pòrtland i sorr a de dosificació 1:3 
FAÇANA VENTILADA: 
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser esta ble i les deformacions han d'estar dintre dels 
paràmetres admissibles. 
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 
Els perfils han de quedar alineats. 



 

 

 
 
 

 

 

Per a la subjecció de les peces es farà servir el s istema de fixacions subministrat pel fabricant. 
Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de suportar. 
Queda expressament prohibit fer modificacions en el  sistema de fixació de les peces. 
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s' han de transmetre esforços entre les peces ni 
entre aquestes i l'estructura. 
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la mateixa 
resistència que la resta del conjunt. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5° C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h 
i sense pluja. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de  fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de  netejar el revestiment i s'ha de retirar de 
l'obra les restes de peces i els materials sobrants . 
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar-les. 
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i despr és s'ha de reblir l'espai entre la peça i el 
suport. 
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació rect a. 
FAÇANA VENTILADA: 
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer s eguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de munta tge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característi ques de l'element. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície executada realment, amidada 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 AC ABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Neteja i preparació de la superfície de suport 
-  Replanteig de l'especejament en el parament 
-  Col·locació de les peces 
-  Rejuntat dels junts 
-  Neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar el 
revestiment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviaci ons observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 



 

 

 
 
 

 

 
P8 - REVESTIMENTS P8314- APLACAT DE PEDRA NATURAL 

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

 
Revestiments realitzats amb peces de morter de cime nt, pedra natural o artificial. 
S'han considerat els revestiments següents: 
-  Revestiments aplicats en paraments verticals, inter iors o exteriors i en faixes exteriors, 
horitzontals o verticals, fixats amb morter i eleme nts metàl·lics (ganxos o platines). 
-  Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de s uport per a la formació de façana ventilada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En el revestiment de peces fixades amb morter i gan xos: 
-  Neteja i preparació de la superfície de suport 
-  Replanteig de l'especejament en el parament 
-  Col·locació de les peces 
-  Rejuntat dels junts 
-  Neteja del parament 
En els revestiments per a la formació de façana ven tilada: 
-  Neteja i preparació de la superfície de suport 
-  Comprovació de la planimetria de la façana 
-  Col·locació de l'estructura de suport 
-  Replanteig de l'especejament en el parament 
-  Fixació de les peces a l'estructura de suport 
-  Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esq uerdades, escantonades ni tacades. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tot a la superfície. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i h an de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilata ció. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF. 
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera q ue no quedin afectades les seves prestacions. 
Toleràncies d'execució: 
-  Planor: ± 2 mm/2 m 
-  Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total 
-  Sobreplom cap a l'interior: ± 2 mm/2 m 
-  Sobreplom cap a l'exterior: Nul 
COL·LOCAT AMB MORTER: 
Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reb lerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc 
i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions. 
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixa ció (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 
col·locats en el junt horitzontal superior, en el c as dels ganxos o distribuïdes entre els junts 
horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar d os separadors de policlorur de vinil en el junt 
horitzontal. 
Nombre de ganxos per peça: >= 2 
Separació entre fixacions: <= 80 cm 
Penetració de la fixació dins de l'obra: >= 3,5 cm 
Morter d'unió de la fixació: Ciment pòrtland i sorr a de dosificació 1:3 
FAÇANA VENTILADA: 
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser esta ble i les deformacions han d'estar dintre dels 
paràmetres admissibles. 
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 
Els perfils han de quedar alineats. 
Per a la subjecció de les peces es farà servir el s istema de fixacions subministrat pel fabricant. 
Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de suportar. 
Queda expressament prohibit fer modificacions en el  sistema de fixació de les peces. 
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s' han de transmetre esforços entre les peces ni 
entre aquestes i l'estructura. 
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la mateixa 
resistència que la resta del conjunt. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5° C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h 
i sense pluja. 



 

 

 
 
 

 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de  fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de  netejar el revestiment i s'ha de retirar de 
l'obra les restes de peces i els materials sobrants . 
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar-les. 
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i despr és s'ha de reblir l'espai entre la peça i el 
suport. 
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació rect a. 
FAÇANA VENTILADA: 
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer s eguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de munta tge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característi ques de l'element. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície executada realment, amidada 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 AC ABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Neteja i preparació de la superfície de suport 
-  Replanteig de l'especejament en el parament 
-  Col·locació de les peces 
-  Rejuntat dels junts 
-  Neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar el 
revestiment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviaci ons observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
-  Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

 
 

P9 - FERMS I PAVIMENTS P931- BASE DE FORMIGÓ 
 

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

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locaci ó del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb es tenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Preparació i comprovació de la superfície d'assenta ment 
-  Muntatge d'encofrats 
-  Col·locació del formigó 
-  Execució de junts de dilatació i formigonament 
-  Protecció del formigó fresc i curat 
-  Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 



 

 

 
 
 

 

 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura u niforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no  superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 
i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
-  Gruix: - 15 mm 
-  Nivell: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambi ent entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui lle var la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i  sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70 % de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans ne cessaris segons el tipus de ciment utilitzat 
i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
-  15 dies en temps calorós i sec 
-  7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següen ts a la seva formació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat 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). 

 
 

P9 - FERMS I PAVIMENTS     P936- BASE DE SAULÓ 
 

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

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

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura amb ient sigui inferior a 2°C. 
El material es pot utilitzar sempre que les condici ons climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat. 
Abans de la utilització d'un tipus de material, ser à preceptiva la realització d'un tram de prova, 
per tal de fixar la composició i forma d'actuació d e l'equip compactador i per a determinar la humitat  



 

 

 
 
 

 

 

de compactació més adient al procediment d'execució . La DF decidirà si es acceptable la realització 
d'aquesta prova com a part integrant de l'obra. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, a mb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que exce deixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les  instruccions de la DF. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar s egregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi com provat el grau de compactació de la precedent. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l 'obra, en funció de la maquinària disponible 
i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i  humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans d e la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar l a capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, co mençant per les vores exteriors i progressant 
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactador. 
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàt icament. Si es realitza per franges, quan es 
compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compacta t per a incloure com a mínim 15 cm de la franja 
anterior. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu  pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utili tzació de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconsegui r 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 h an de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els ne cessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo q ue 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 AC ABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que res ulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
-  Una longitud de 500 de calçada 
-  Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
-  La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
-  Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandàr ia 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 sobr e 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 contr ol, 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 superfíc ie 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 determinac ions de la humitat i densitat in-situ. 
-  Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lo t. En la zona d'aplicació de la placa es 
determinarà la humitat in-situ. 
-  Inspecció visual per a detectar punts baixos capaço s 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 e n el projecte: comprovació de l'existència 
de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de l a 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, indiq ui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en senti t longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS 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 qu e la superfície sobre la que s'ha d'assentar 
compleixi les exigències del plec de condicions. 
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatur a ambient estigui per sota del límit establert 
al plec, o quan s'observi que es produeix segregaci ó o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compacta da 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 as saigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregide s. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tin drà 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 c as 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. 

 
 

P9 - FERMS I PAVIMENTS P938- BASE DE TOT-U 
 

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

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Preparació i comprovació de la superfície d'assenta ment 
-  Aportació de material 
-  Estesa, humectació (si és necessària), i compactaci ó de cada tongada 
-  Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de resi dus de la construcció o demolicions, provinent 
de planta autoritzada legalment per al tractament d 'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera q ue no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 
la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 
13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat p rocedirà de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i produc tes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
-  Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
-  Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 
UNE 103808: 
-  Categoria d'esplanada E3: 

-  Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
-  Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 



 

 

 
 
 

 

 

-  Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
-  Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
-  Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 

-  Categoria d'esplanada E2: 
-  Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
-  Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
-  Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
-  Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

-  Categoria d'esplanada E1: 
-  Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
-  Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
-  Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): H a de complir amb els valors de la taula 510.7 
del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
-  Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T0 0 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 
de casos. 
-  Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de s eccions tipus. 
-  Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccion s tipus. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries est ranyes que puguin afectar la durabilitat de la 
capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, a mb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregular itats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, ab ans d'estendre un tongada, es procedirà a la 
seva homogeneïtzació i humidificació, si es conside ra necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 
i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions  de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar s egregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans d e la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar l a capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sist emàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compact ació 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 utili tzació de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconsegui r 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 h an de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de ca rretera amb categoria de trànsit pesant T00 a 
T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condici ons 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 humi tat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no  inferior a la definida en el Plec de Prescripcions  
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acc eptar la realització del tram de prova com a 
part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d' Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula  
de treball i si són acceptables o no els equips pro posats pel Contractista. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 



 

 

 
 
 

 

 

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*  Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
*  Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que  se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, b alizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'execu tarà un tram de prova per a comprovar: 
-  La fórmula de treball. 
-  La forma d'actuació dels equips d'extensió i compac tació. 
-  El pla de compactació. 
-  La correspondència entre els mètodes de control que  estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in  situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
-  Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandàr ia superior a l'admissible. 
-  Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
-  Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat am b la freqüència que estableixi el DO. 
-  Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
-  Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
-  Inspecció visual de l'estat de la superfície despré s del pas d'un camió carregat sobre ella. 
-  Inspecció visual per a detectar punts baixos capaço s de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que res ulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
-  Una longitud de 500 de calçada 
-  Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
-  La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran e n punts escollits aleatòriament, amb un punt 
per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
-  Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 p unts escollits aleatòriament per cada lot. 
-  Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, s egons UNE 103808, per lot. Determinació de 
la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix  lloc que l'assaig de càrrega. 
-  Comparació entre la rasant acabada i l'establerta e n el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils trans versals. 
-  Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en p erfils transversals cada 20 m. 
-  Control de la regularitat superficial mitjançant la  determinació de l'índex de Regularitat 
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de 
l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 
DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m 2 de calçada o fracció construïda diàriament) 
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
-  Densitat: 

-  La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior  a l'especificada; no més de 2 individus 
de la mostra assajada podran presentar resultats in dividuals per sota de la prescrita en més de 
2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda é s inferior, es tornarà a compactar fins a 
aconseguir la densitat especificada. 
-  Humitat: 

-  Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu  i no constituiran, per si mateixos, causa 
de rebuig o acceptació. 
-  Capacitat de suport: 

-  El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de  mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent . En cas contrari es tornarà a compactar fins 
que s'obtinguin aquests valors. 



 

 

 
 
 

 

 

-  Gruix: 
-  El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al prev ist en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera: 
-  Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no  hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva  de gruix amb el gruix addicional a la capa 
superior, per compte del Contractista. 

-  Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'h a d'escarificar la capa en una 
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el mate rial necessari de les mateixes característiques 
i es tornarà a compactar i a refinar la capa per co mpte del Contractista. 

-  No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del l ot tingui un gruix inferior a l'especificat 
en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incomplime nt es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre 
cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
-  Rasant: 

-  Les diferències de cota entre la superfície obtingu da i l'establerta en els Plànols del 
Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran 
zones que retinguin aigua: 

-  Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha p roblemes d'entollament, s'acceptarà 
la superfície sempre que es compensi la minva amb e l gruix addicional necessari, per compte del 
Contractista. 

-  Si la tolerància es supera per excés, aquest es cor regirà per compte del Contractista. 
-  Regularitat superficial: 

-  Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera: 

-  Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del  tram controlat s'aplicarà una 
penalització econòmica del 10%. 

-  Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tr am controlat, s'ha d'escarificar 
la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tor narà a compactar i refinar per compte del 
Contractista. 

 
 

P9 - FERMS I PAVIMENTS P9G5 - PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT, ACAB AT 
 

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

Paviment de formigó armat amb malla electrosoldada amb acabat remolinat mecànic i part proporcional 
de junts de dilatació i retracció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Preparació i comprovació de la superfície d'assenta ment 
-  Col·locació de l'armadura, si és el cas 
-  Col·locació i vibratge del formigó 
-  Realització de la textura superficial 
-  Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació  especificats a la DT o, en el seu defecte, els 
indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions de l seu plec de condicions. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en ca p cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Toleràncies d'execució: 
-  Nivell cara superior: ± 20 mm 
-  Planor: 

-  En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
-  En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
-  Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indica t en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unita t d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 
el plec de condicions de l'operació. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures ni 



 

 

 
 
 

 

 

filtracions al formigó. La disposició dels separado rs ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, a mb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que exce deixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les  instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa bai xa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons le s indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C , s'ha de controlar constantment la temperatura 
del formigó, que no ha de superar en cap moment els  30°C. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb  una intensitat que pugui provocar la deformació 
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura  superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen cimen ts amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es 
prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del f ormigó o si les condicions ambientals son molt 
favorables. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura  d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal d e permetre la circulació del personal i evitar 
danys al formigó fresc. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la c apa durant els 3 dies següents al formigonament, 
a excepció del imprescindible per a l'execució de j unts i la comprovació de la regularitat 
superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el  formigó hagi assolit el 80% de la resistència 
exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer  abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
-  Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
-  Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de material diferents d'aquells que normalment conf ormen la unitat. 

 
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). 

 
 

P9 - FERMS I PAVIMENTS P9U7- SÒCOL DE PEDRA NATURAL, COL·LOCA T 
 

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

Sòcols formats amb peces col·locades a truc de mace ta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Preparació i comprovació de la superfície d'assenta ment 
-  Col·locació de les peces a truc de maceta amb morte r 
-  Col·locació de la beurada 
-  Neteja del sòcol acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, tre ncades, escantonades ni tacades. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, be n adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entr e elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment b lanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
-  Nivell: ± 5 mm 
-  Planor: ± 4 mm/2 m 
-  Celles: <= 1 mm 
-  Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m 



 

 

 
 
 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets 
els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha d e revisar la feina feta 48 h abans i s'han de 
refer les parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits.  Si convé, abans s'han de repicar. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una super fície contínua d'assentament i s'han de collar 
amb morter de gruix >= 1 cm. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la sup erfície. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions d el projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris s egüents: 
-  Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% 
-  Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

PB -   PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ    PB70- ELEMENTS PER A LÍNIA DE VIDA FIXA (D) 
 

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

Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permane nt a l'edifici, per tal de garantir que les feines 
de manteniment en llocs sense proteccions col·lecti ves front a caigudes, es puguin dur a terme sense 
riscs per als treballadors. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'an coratge 
-  Fixació dels elements d'ancoratge 
-  Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat 
final 
-  Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda 
CONDICIONS GENERALS: 
Totes les peces que integren la línia de vida han d e pertànyer a un sistema homologat, i no es poden 
barrejar peces de sistemes diferents. 
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fix ació, etc) dels elements d'ancoratge i les 
distàncies entre suports, han de ser els indicats a  la DT. 
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre m àxim de persones lligades a la línia de vida 
o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que c al protegir. 
Toleràncies d'execució: 
-  Replanteig: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La instal·lació de la línia de vida o d'elements d' ancoratge puntuals cal que la faci una empresa 
homologada pel fabricant del sistema. 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un repla nteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin 
elements de l'edifici que puguin ser obstacles no p revistos al disseny, i representin un perill 
en cas de caiguda. 
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o al s llocs de fixació dels ancoratges, cal que es 
refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels esforços als elements d'ancoratge per 
verificar que son admissibles. 
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de trav essar una coberta o una impermeabilització, s'han 
d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin l'es tanquitat del sistema. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EX TREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE INTERMEDI 
I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE: 
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons  les especificacions de la DT. 
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL: 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les e specificacions de la DT. 



 

 

 
 
 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual co ntra caídas de altura. Elementos de amarre. 
 
 

PD1 - DESGUASSOS I BAIXANTS   PD17- BAIXANT I CONDUCTE DE VEN TILACIÓ DE POLIPROPILÈ 
 
 

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

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions  d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o 
polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Col·locació dels tubs 
-  Fixació dels tubs 
-  Col·locació d'accessoris 
-  Execució d'unions necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidam ent a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores  encastables, una de fixació sota l'embocadura 
i la resta de guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub infe rior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorre gut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetr e uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de pro tegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions 
de reparació i evitar la formació de condensacions.  
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar p rotegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzon tals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub: >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
-  Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
-  Conducte de ventilació: <= 150 cm 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
-  Baixant: >= 12 cm 
-  Conducte de ventilació: >= 9 cm 
Pendent del conducte de ventilació terciària: >= 1 % 
Toleràncies d'execució: 
-  Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni d eformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de f er per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'e ix del tub. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col·locar. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'ex ecutarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i par cial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i e specificacions de cada assaig segons la normativa 



 

 

 
 
 

 

 

vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si e s pot esmenar sense canviar materials, es procedirà  
a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar to t el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el p rojecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

 
 

PD33- - PERICÓ PREFABRICAT DE POLIPROPILÈ PER SANEJAMENT, COL·LOC AT 
 

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

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifòn ic. 
S'han considerat els tipus següents: 
-  Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de m aó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades 
interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
-  Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
-  Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i  amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
-  Comprovació de la superfície d'assentament 
-  Col·locació del pericó sobre la superfície d'assent ament 
-  Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
-  Acoblament dels tubs 
-  Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats a mb una tapa de material compatible amb el del 
calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el g ruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre 
la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat . 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de  les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònic s no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exte rior. 
PERICONS PREFABRICATS: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell pre vist. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superf ície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció ha n de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
-  Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procés de col·locació del pericó no produirà des perfectes 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 CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 

PD50- - BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS 
 

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

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
-  Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
-  Filtre per a bonera sifònica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Comprovació de la superfície de recolzament 



 

 

 
 
 

 

 

-  Col·locació del morter, si és el cas 
-  Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar  ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar s òlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes 
no han de sobresortir de les parets de l'element dr enant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de  quedar al mateix pla que el paviment perimetral, 
i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar  recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que pu guin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correc tament. 
Toleràncies d'execució: 
-  Guerxament: ± 2 mm 
-  Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment:  - 10 mm, + 0 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfec tes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
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 AC ABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
-  Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
-  Inspecció de les condicions d'assentament del basti ment 
-  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 ex istents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

 
 

PD55- - CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA 
 

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

Execució de caixa per a embornals o interceptors, s obre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
-  Caixa de formigó 
-  Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventua lment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En caixa de formigó: 
-  Comprovació de la superfície d'assentament 
-  Col·locació del formigó de la solera 
-  Muntatge de l'encofrat 
-  Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
-  Col·locació del formigó de la caixa 
-  Desmuntatge de l'encofrat 
-  Cura del formigó 
En caixa de maó: 
-  Comprovació de la superfície d'assentament 
-  Col·locació del formigó de la solera 
-  Col·locació dels maons amb morter 
-  Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
-  Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 



 

 

 
 
 

 

 

-  Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobr e la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar  preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus  de residu. 
Toleràncies d'execució: 
-  Desviació lateral: 

-  Línia de l'eix: ± 24 mm 
-  Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
-  Nivell soleres: ± 12 mm 
-  Gruix (e): 

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10  mm) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i le s filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pò rtland. El revestiment ha de ser llis, sense 
fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts: <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
-  Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 
-  Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense d iscontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabrica ció del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis qu e retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i se nse que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la hu mitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua  
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humi tejades les superfícies que l'han de rebre. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*  Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
*  Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
*  Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se  aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 



 

 

 
 
 

 

 
PD7 - CLAVEGUERES I COL·LECTORS D72-   CLAVEGUERA AMB TUB DE  POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

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

 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de pol ietilè de densitat alta, amb unions soldades, 
col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló fi ns a 10 cm per sobre del tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
-  Replanteig i preparació de les unions 
-  Execució de les unions dels tubs 
-  Baixada dels tubs al fons de la rasa 
-  Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
-  Reblert de la rasa amb sauló 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 
l'especificat en la DT. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres  interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 
<= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidr àulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tè rmiques. 
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 ha n d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert  de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en e ls trams que especifiqui la DF. 
La base del tub, els laterals i la part superior fi ns a 10 cm per sobre de la generatriu superior, 
ha d'estar reblert amb sauló. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres  compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la su perfície: 
-  En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm 
-  En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm 
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-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 especific ats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir  desperfectes en la superfície del tub. Es recomana  
la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'ai gua, per això és de bona pràctica muntar els 
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs del s punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure d'elements  
que puguin impedir el seu assentament o funcionamen t correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'h a d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'h a de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs. 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviamen t acceptat per la DF. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni d eformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir l es especificacions tècniques del reblert de la 
rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons l a normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova  d'estanquitat, el contractista ha de corregir 



 

 

 
 
 

 

 

els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per r etalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 
instal·lada. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se apr ueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se  aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 

 
 

PDN -  EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA O HÍBRIDA PD N6-XEMENEIA DE VENTILACIÓ AMB BLOCS 
DE MORTER DE CIMENT 

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

 
Conducte d'extracció per a ventilació estàtica o hí brida, amb tubs ceràmics, o de morter de ciment 
i amb les reixetes col·locades a les cambres a vent ilar incloses. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
-  Col·locació de les peces que conformen el conducte d'extracció, agafades amb morter 
-  Fixació de les peces 
-  Col·locació de les reixetes de ventilació 
-  Col·locació de la peça terminal, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i est anc al servei. 
Les unions entre els tubs no han de ser rígides. 
Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sost re inferior amb una peça especial amb pestanya. 
No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte e n cap lloc. 
El pas a través de sostres i les unions entre els c onductes s'han de fer de manera no rígida. 
La connexió entre el conducte principal i el secund ari s'ha de fer amb una peça especial de derivació 
i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependènci a per ventilar. 
Cal deixar muntades les reixetes de ventilació. 
El tram exterior sobre la coberta, ha de quedar pro tegit per un paredó de totxana. 
El conducte ha de tenir traçat vertical. 
Si és col·lectiu ha de servir a un màxim de 6 plant es. Els conductes de les dues últimes plantes 
han de ser individuals. 
Ha de tenir una secció uniforme i no ha de tenir ob stacles en tot el seu recorregut. 
El conducte que travessi elements separadors de sec tors d'incendi ha de complir les condicions de 
resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de  brutícia i ha de ser practicable per al registre 
i neteja en la coronació i en l'arrencada. 
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat. 
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells 
o element similar. 
Ha d'estar separada: 
-  De qualsevol element d'entrada de ventilació: d >= 3 m 
-  De zones ocupades habitualment: d >= 3 m 
Ha d'estar situada a la coberta de l'edifici i ha d e complir les següents condicions d'alçada: 
-  h >= 1 m, cas genèric 
-  h >= alçària obstacle a una distància entre 2 i 10 m 
-  h >= 1,3 vegades alçària obstacle a una distància < =2 m 
-  h >= 2 m en cobertes transitables 
Toleràncies: 
-  Replanteig: ± 10 mm 
-  Aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm 
-  Desviació respecte de la vertical: <= 15º 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manu al o mecànica, perpendicularment a l'eix i per 
l'extrem contrari al de la valona de connexió. 



 

 

 
 
 

 

 

S'ha de preveure el pas dels conductes a través del s sostres i altres elements de partició horitzontal  
de manera que s'executin els necessaris jous o cèrc ols. Els forats de pas del sostre han de 
proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que  s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic. 
El tram de conducte corresponent a cada planta s'ha  de recolzar sobre el sostre immediatament 
inferior. 
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegur ar l'estanqueïtat dels junts. 
Les peces s'han de col·locar amb morter evitant la caiguda de restes en el interior del conducte 
i enrasant el junt per ambdós costats. 
Les obertures d'extracció connectades als conductes  s'han de tapar adequadament per a evitar 
l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es c ol·loquin els elements de protecció corresponents. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col·locar. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 



 
 

 

 

 

4. PRESSUPOST 

 

COD UT DESCRIPCIÓ AMD PREU IMPORT 

    
MÒDUL DE 48 COLUMBARIS INCLOSA URBANITZACIÓ 

      

1 ut 

Columbaris de Marbre 

1 
22.500,00 

€ 22.500,00 € 

Fabricació, subministrament i muntatge de columbaris 
ORSYTEM o similar de formigó armat in situ, col·locat sobre 
solera armada HA-25/B/20/IIa  amb mides iguals a les 
existents i replantejada in situ, aplacat exterior amb marbre 
verd similar a l’existent i de 2 cm de gruix, porta d'acer 
inoxidable AISI 316 incloent el vidre i pany amb clau i amb 
acabat polit i lluentor igual als existents, i aplacat interior del 
columbari amb marbre blanc MACAEL.  

2 m2 

Urbanització  

23 55,00 € 1.265,00 € 

Urbanització de forma irregular d'uns 23 m2 aproximats 
amb paviment de 60x40x4 cm igual a l'existent, col·locades 
a truc de maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts 
amb sorra fina. Tot realitzat sobre solera de formigó armat 
HA-25/B/20/IIa de 15 cm de gruix incloent malla 
electrosoldada #15x15 de ø6, incloent-hi la retirada de capa 
vegetal, anivellament del terreny i trasllat a abocador 
autoritzat, i execució de 6 ml de vorada tipus T-2 per 
separar la urbanització dels mòduls de columbaris existents. 

3 ml 

 Col·locació de vorada T-2 sobre base de formigó HM-
20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter 
mixt 1:2:10 7 25,00 € 175,00 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL      23.940,00 

Despeses Generals 6 %   1.436,40 

Benefici Industrial 13 %   3.112,20 

SUBTOTAL      28.488,60 

IVA 21 %   5.982,61 

PRESSUPOST PER CONTRACTE     34.471,21 

En el preu unitari queda inclosa la part proporcional del control de qualitat i de la seguretat i 

salut. Les valoracions indicades es consideren preus tancats per realitzar la unitat, sobre les 

quals s’aplicarà la baixa presentada amb la proposta econòmica. 

Sant Joan Despí, a data de la signatura digital 

 

 

L’enginyer tècnic 
Josep Algué 
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