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1. DADES GENERALS DEL PROJECTE 

1.1. ANTECEDENTS  

El municipi de Santa Coloma de Queralt té una extensió de 34 Km2, i el nucli principal 
de població es troba a una altitud de 674 metres. El municipi es situa al nord-est de la 
comarca de la Conca de Barberà i limita al nord amb els termes municipals de Llorac i 
Talavera (comarca de la Segarra), al nord-est amb Argençola, a l’est amb Sant Martí de 
Tous i al sud-est amb Bellprat (Anoia), a l’oest amb Savallà del Comtat i amb Conesa i 
al sud amb les Piles. El context orogràfic del municipi està marcat per la vall del riu Gaià, 
on es troba el poble de Santa Coloma de Queralt. La població es troba disseminada en 
diversos nuclis urbans: Santa Coloma de Queralt, Aguiló, la Pobla de Carivenys i les 
Roques d’Aguiló. La població total del municipi és de 2697 habitants (cens de 2018), fet 
que representa un descens clar de pràcticament un 15% en relació amb els 3128 
registrats al cens de 2010. 

La base econòmica de la població tradicionalment s’ha fonamentat en conreus de 
secà, bàsicament cereals. En el sector primari, la ramaderia ha estat des de sempre un 
factor paral·lel a la vida agrària, essent la Cooperativa local un clar exponent d’aquest 
sector econòmic. Aquestes activitats es complementen amb un sector industrial 
representat per diverses activitats tèxtils i del sector de la construcció, tot i que algunes 
han finalitzat la seva activitat econòmica en els últims anys. 

El nucli de Santa Coloma de Queralt disposa d’una piscina municipal situada a la 
zona esportiva, a la part est del poble. L’Ajuntament és el propietari i responsable 
d’aquesta instal·lació, que té unes dimensions de 25 metres de llarg per 12 metres 
d’amplada. Es tracta d’un espai important dins de la vida social del poble, ja que s’hi fan 
nombroses activitats esportives i de lleure, i constitueix un nucli d’esbarjo fonamental 
per la població, principalment a l’estiu. Les instal·lacions disposen d’un bar amb terrassa, 
taules i cadires que és molt utilitzat per part dels habitants de la localitat. Les 
instal·lacions són especialment atractives pels nens i el jovent de la població. L’espai 
disposa també d’una piscina de dimensions més reduïdes pels nens més petits. 

 

1.2. OBJECTE 

L’objectiu del present projecte, juntament amb els annexos i tots els documents que 
el conformen, és dimensionar i definir de forma clara tots els elements que formaran part 
de la instal·lació objecte del projecte, per tal que pugui ser licitat i executat: 

 Adequació interior de la sala de màquines on s’allotgen els equips de tractament 
 Renovació del sistema de tractament de la piscina gran 
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1.3. DADES GENERALS 

Taula 1: Ubicació de l'obra 

POBLACIÓ Santa Coloma de Queralt 

CODI POSTAL 43420 (Tarragona) 

LLOC Piscines Municipals 

DIRECCIÓ C/Gubià, 2 

COORDENADES UTM31N/ ETRS89 X: 365463,0 
Y: 4599140 

SUPERFÍCIE TOTAL RECINTE 1200 m2 

 

Taula 2: Tècnic autor del projecte 

NOM Francesc Solé Duocastella 

DNI: 47100981-V 

TITULACIÓ: Enginyer Tècnic Industrial 

Nº COL·LEGIAT 20.657 

NOM Albert Herrero Casas 

DNI: 47684627S 

TITULACIÓ: Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Nº COL·LEGIAT 25.493 

1.4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

1.4.1. EMPLAÇAMENT I CARACTERÍSTIQUES 

El complex lúdic i esportiu on es situen les piscines municipals de Santa Coloma 
Queralt, està format per una zona exterior amb dos piscines, zona de gespa, bar i 
vestuaris on es realitza la major part de l’activitat durant l’època estival. És tracta d’un 
complex on l’any 2018 s’hi va realitzar una important reforma, que va incloure la 
remodelació de la piscina petita i la reconstrucció d’un edifici existent per tal de dotar-lo 
de serveis de bar, vestuaris i sala de màquines. 

 A la següent taula, es resumeixen les principals característiques de l’equipament: 

Taula 3: Principals característiques de les piscines municipals 

DIMENSIONS PISCINA GRAN 25m x 12 m (540 m3) 

DIMENSIONS PISCINA PETITA 5m x 11 m (60 m3) 

SUPERFÍCIE RECINTE EXTERIOR 1000 m2 

SUPERFÍCIE SALA DE MÀQUINES 140 m2 

TRACTAMENT PISCINA GRAN Filtració + desinfecció triclor pastilles 

TRACTAMENT PISCINA PETITA  Filtració + desinfecció cloració salina 
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1.4.2. ESPAI DE SALA MÀQUINES 

A la planta baixa que dona al carrer Gubià, es troba situat l’espai de sala de màquines 
amb tot l’equipament necessari per al tractament de les piscines. Aquest espai, va ser 
reformat durant l’obra de rehabilitació de l’edifici principal i té accés per l’interior a través 
d’una escala de cargol des de la planta superior, on es troba la piscina. 

La reforma va incloure una reconstrucció estructural de tot l’espai, aixecant un nou 
edifici amb pilars, jàsseres i coberta de formigó armat. La superfície aproximada és de 
140m2. 

No obstant, resta una segona fase per completar, que consisteix en l’enderroc de 
part dels murs antics, anivellament del terra de la sala i pavimentat. 

1.4.3. PISCINA GRAN 

És tracta de l’equipament principal del complex. És una piscina antiga, on s’han anat 
realitzant tasques de manteniment durant els darrers anys en el vas i que actualment 
treballa per desbordament. 

Els equips de tractament, estan situats a la sala de màquines en un fossar que es 
va conservar durant l’obra de remodelació de l’espai. Els equips estant totalment 
obsolets i la seva substitució és l’objectiu principal del present projecte. 

 
Figura 1: Psicines municipals de Santa Coloma 

    
Figura 2: Sala de màquines (estat actual) 
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Taula 4. Característiques de la piscina gran (estat actual) 

LLARGADA 25 m 

AMPLADA 12 m 

PROFUNDITAT MÀXIMA 2,1 m 

PROFUNDITAT MÍNIMA 1,5 m 

VOLUM 540 m3 

EMBORNALS DE FONS 4 uts (en 2 col·lectors de D=125mm) 

IMPULSIÓ PISCINA A base de la piscina 

TIPOLOGIA Desbordant 

DIPÒSIT COMPENSACIÓ Soterrat al costat de la piscina 

FILTRACIÓ 1 filtre D=1800mm 

DESINFECCIÓ Pastilles de triclor 

 

1.4.4. PISCINA PETITA 

La reforma de la piscina petita es va dur a terme durant l’obra de reforma esmentada. 
El projecte va incloure la renovació del vas de la piscina i la substitució dels equips de 
tractament, amb un nou sistema de filtració i equip de cloració salina. 

 
 

  
Figura 3: Piscina gran i equips de tractament (estat actual) 

   
Figura 4: Piscina petita i equips de tractament (estat actual) 
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1.5. NORMATIVA APLICABLE 

 Decret 95/2000 , sobre normes sanitàries aplicables a les piscines d´ús públic.  
 Decret 165/2001 , modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, d'establiment 

de les normes sanitàries aplicables a les piscines d´ús públic.  
 NTP 341: Exposición a cloro en piscinas cubiertas.  
 NTP 689: Piscinas de uso público (I). Riesgos y prevención.  

 NTP 690: Piscinas de uso público (II). Peligrosidad de los productos químicos.  
 NTP 788: Piscinas de uso público (III). Riesgos asociados a los reductores del 

pH y subproductos de desinfección.  

 Decret 95/2005 , sobre el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya.  

 Ley 31/1995  de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Ley 54/2003 , de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.  

 Real Decreto 255/2003 , Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de preparados peligrosos.  

 Real Decreto 1027/2007 , Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios.  

 Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris 
tecnicosanitaris de les piscines 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries (Reial decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002). 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres. 
 Reial decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 
 Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició.  
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2. ACTUACIONS PREVISTES 

A continuació es descriuen les principals actuacions a realitzar en l’àmbit del 
projecte, així com la justificació de la solució adoptada en referència als materials i les 
característiques tècniques. 

2.1. ACONDICIONAMENT PARCIAL DE L’EDIFICI SALA DE 
MÀQUINES 

Tal i com s’ha comentat, l’espai actual dedicat a sala de màquines, està parcialment 
reformat fruit de la rehabilitació de l’any 2018. 

No obstant, en aquesta segona fase de reforma, es contemplen les següents 
actuacions per tal de deixar-lo completament acabat: 

Nº1: DESMUNTATGE EQUIPS FILTRACIÓ PISCINA GRAN 

 Consisteix en desmuntar tot l’equipament existent de canonades, filtres, bombes 
i equips de tractament de la piscina gran, per alliberar espai i permetre la 
introducció de maquinaria i equips d’enderroc. Tots els residus seran 
correctament gestionats per un gestor de residus autoritzat. 

 

Nº2: ENDERROC DE MURS EDIFICI ANTIC 

 Segons es determina als plànols de detall, s’enderrocaran els murs de pedra i 
maons antics que encara es conserven a l’interior de l’edifici. Tots els residus 
seran correctament processats per un gestor de residus autoritzat. 

 
Figura 5: Equips antics a retirar 
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Nº3: REBAIX DE SUPERFÍCIE I DESAIGÜES  

 Un cop enretirada la runa, es procedirà a fer un rebaix / retirada del sauló 
existent, per donar gruix suficient al nou paviment que es realitzarà. 

 Paral·lelament, s’executaran tres nous desaigües (segons plànols):  
o Buidat del dipòsit de compensació de la piscina petita 
o Desguàs de sortida de rentat dels nous filtres de la piscina 
o Embornal general del recinte interior 

 

 

 
Figura 6: Detall de murs a enderrocar 

   
Figura 7: Retirada del sauló existent 
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Nº4: REBLERT I PAVIMENTAT DEL TERRA DE LA SALA 

 Es reomplirà amb grava gruixuda tota la superfície enderrocada, fins a anivellar 
el nivell de terreny per permetre el pavimentat. 

 Es col·locarà una graella d’acer i posteriorment es realitzarà formigonat amb 
formigó tipus HA-25 acabat lliscat i una pendent del 1% per a evitar entollaments 
i assegurar l’evacuació de l’aigua. 

Nº5: BARANA DE PROTECCIÓ A ESCALA PIS SUPERIOR 

 Per tal de millorar la seguretat en tot el recinte, es preveu col·locar una barana 
de protecció a l’escala de cargol existent. 

 

 
Figura 8: Instal·lació de vàlvula de descàrrega i desaigüe per buidat dipòsit compensació piscina 

petita 

    
Figura 9: Instal·lació de nova barana de protecció 
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2.2. RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT DE LA PISCINA 
GRAN 

La segona part, consisteix en renovar els equips de tractament de la piscina gran i 
que quedaran instal·lats damunt del nou paviment de la sala tècnica. 

El nou sistema de tractament estarà format per un tractament físic, amb filtres de 
sílex i bombes d’impulsió i d’un tractament químic amb electròlisi salina i corrector de 
pH. En l’Annex 1 de càlculs es presenta el dimensionament els equips. A continuació 
se’n descriuen els principals detalls: 

Nº1: SISTEMA DE FILTRACIÓ 

Es preveu la instal·lació de dos filtres connectats en paral·lel de diàmetre 1800mm, 
amb càrrega de vidre filtrant ECO amb 3 granulometries. Cadascun dels filtres, disposa 
del joc de vàlvules per tal de poder portar a terme el rentat pertinent. 

Taula 5: Característiques dels filtres 

Nº DE FILTRES 2 uts 

DIÀMETRE 1800mm 

ALÇADA MÀXIMA 2200mm 

CONNEXIONS 160mm 

VELOCITAT FILTRACIÓ 30m3/h/m2 

TIPUS DE LLIT  Multicapa 

CAPA 1 Vidre filtrant grau 1 (0,5-1,0mm) – 1460 kg/ut 

CAPA 2 Vidre filtrant grau 2 (1,0-3,0mm) – 477 kg/ut 

CAPA 3 Vidre filtrant grau 3 (3,0-7,0mm) – 525 Kg/ut 

PLACA DE BASE Amb crepines 

 

 

 
Figura 10: Filtre amb joc de vàlvules 
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Nº2: BOMBES D’IMPULSIÓ 

S’instal·laran dos bombes autoespirants d’impulsió amb pre-filtre de cistella a fi de 
garantir el funcionament de la piscina en cas d’avaria o per realitzar operacions de 
manteniment d’una d’elles. D’altra banda, durant la fase de rentat, s’accionaran les dues 
bombes de forma simultània a fi de garantir un contra-rentat amb cabal suficient. 

Cadascuna de les bombes portarà associades vàlvules de seccionament, anti-retorn 
i el corresponent quadre elèctric amb el comandament i les proteccions. 

Per tal de garantir una llarga durabilitat, la bomba estarà construïda amb rodet de 
noryl o bronze, eix d’acer inoxidable AISI316 i segell mecànic d’acer inoxidable. 

Taula 6. Característiques de les bombes a instal·lar 

BOMBES IMPULSIÓ 2 uts 

POTÈNCIA  5,5kW 

CABAL 126 m3/h 

ALÇADA 12 m.c.a 

 

Nº3: EQUIPS DE DESINFECCIÓ 

Amb l’objectiu de millorar l’actual sistema de tractament de l’aigua de la piscina, 
millorar la qualitat de l’aigua, garantir la destrucció de virus, bacteris, paràsits i impedir 
el creixement d’algues, es proposa la renovació de l’actual sistema de desinfecció amb 
pastilles per un equip automàtic amb dosificació de clor líquid. 

El rang de desinfectant residual que cal garantir a l’aigua de la piscina, és de 1 mg/L 
(1ppm per un pH de 7,7), no obstant, aquest pot oscil·lar entre 0,5 i 2,0ppm en funció de 
les característiques de l’aigua. En aquest sentit, és mesura el clor lliure per tal 
d’assegurar la disponibilitat per tal de fer front a possibles microorganismes, però cal 
contrarestar-ho amb la mesura del clor total de la piscina, que no podrà sobrepassar en 
més de 0,6ppm el valor de clor lliure. La diferència entre el clor lliure i el clor total, és el 
clor combinat, que haurà de ser controlat pel personal de manteniment i determinarà la 
quantitat de rentats, renovació d’aigua o altres mesures per tal d’evitar que s’elevi. 

 
Figura 11: Tipus de bomba a instal·lar 
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Dosificació amb hipoclorit sòdic 

 Es preveu la instal·lació d’un dipòsit d’emmagatzematge d’hipoclorit sòdic 
comercial al 15%, amb un recipient de retenció per evitar vessaments en cas 
de ruptura. 

 Per tal de dosificar el producte, es preveu col·locar una bomba dosificadora 
d’hipoclorit sòdic de 6l/h amb entrada d’impulsos, que anirà governada pel 
controlador de clor i pH de la piscina. 

 La dosificació del producte es realitzarà mitjançant pinya injectora al conducte 
d’impulsió d’aigua a piscina, i caldrà realitzar un manteniment periòdic per tal 
d’evitar-ne la obturació. 

 

 

Taula 7. Característiques de dosificació de clor 

DIPÒSIT EMMAGATZEMATGE 1250 lts + cubeta de retenció 

NORMATIVA DE COMPLIMENT APQ 06 

BOMBA DOSIFICADORA 6 l/h (digital) 

CONTROLADOR  Sonda de clor + ph + temperatura 

Nº4: CORRECTOR DE PH 

A banda del desinfectant de l’aigua, cal ajustar els nivells de pH de la piscina per tal 
d’evitar l’aparició de microorganismes. El pH ha de situar-se entre 7,2 i 7,6 per tal de 
mantenir una aigua equilibrada, amb un nivell de clor residual de 1 ppm. 

Per tant, cal assegurar que l’aigua es manté dins d’aquests rangs comentats. La 
tendència natural serà a l’augment del pH, per la qual cosa, per tal de reduir-lo, caldrà 
aplicar un àcid. 

Figura 12: Esquema dels equips de dosificació 
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Nº5: EQUIPS DE CONTROL DE QUALITAT DE L’AIGUA 

S’afegiran els següents sistemes de control: 

 Un panell controlador per a la monitorització del clor residual, la temperatura i el 
pH de l’aigua de la piscina. Aquest equip, disposarà d’un pre-filtre de protecció, 
sondes amperomètriques amb equip portasondes de control i sortides de control 
que governaran les bombes dosificadores de clor i pH. 

 

 Control d’ompliment de la piscina: és modificarà la ompliment actual a través del 
vas de compensació, i s’instal·larà un equip de sondes amb una electrovàlvula i 
comptador per tal de controlar el consum d’aigua de la piscina.  

 Cabalímetre: es preveu la col·locació d’un cabalímetre DN150 per a verificar el 
cabal de recirculació de la piscina i facilitar el control de rendiment de bombes i 
filtres. 

Nº6: CANALITZACIONS HIDRÀULIQUES 

Totes les noves conduccions a instal·lar s’introduiran segons els diàmetres 
especificats en el document de plànols i apartat de càlculs. El material a utilitzar serà de 
PVC-U encolat amb connexions embridades i/o accessoris que permetin el fàcil 
desmuntatge dels equips per a manteniment. 
 

  

 
Figura 13: Conjunt format per controlador i bombes dosificadores integrades 
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3. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini d’execució previst es de 2 mesos, segons el programa de treball següent.  

En qualsevol cas, el termini definitiu s’establirà segons conveniència de l’empresa 
adjudicatària i vist i plau de l’enginyer director, sempre que es compleixin els terminis 
previstos pel promotor. 

4. PRESSUPOST 

 El Pressupost d’Execució de Material, puja a la quantitat de 52.067,73€, IVA no 
inclòs. 

 El Pressupost d’Execució per Contracte puja a la quantitat de 61.960,59€, IVA 
no inclòs. 

El Pressupost d’Execució per contracta s’ha obtingut incrementant el PEM un 13% 
en concepte de Despeses Generals, un 6% en concepte de Benefici Industrial. 

 TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ és 
SETANTA QUATRE-MIL, NOU CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA 
UN CÈNTIMS (74.972,31€ IVA inclòs). 

 

 

 

 

Signat: 

 

Albert Herrero Casas    Francesc Solé Duocastella 

Enginyer de Camins, Canals i Ports  Enginyer Tècnic Industrial 
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1. DIMENSIONAMENT  

1.1. CÀLCUL DEL TRACTAMENT FÍSIC (FILTRACIÓ) 

Dades del volum a tractar per la piscina gran. 

 
Taula 1: Dades piscina gran 

LLARGADA 25 m 

AMPLADA 12 m 

PROFUNDITAT MÀXIMA 2,1 m 

PROFUNDITAT MÍNIMA 1,5 m 

VOLUM 540 m3 

 

Segons normativa sanitària, cal realitzar una recirculació de l’aigua de la piscina en 
un màxim de 4 hores. Partint d’aquesta premissa, és calcula el cabal de recirculació que 
resulta en 135 m3/h i la superfície de filtració necessària per a un correcte filtratge, 
considerant una velocitat de filtració màxima de 30m3/h/m2. 

 
Taula 2: Prescripcions de disseny 

Hores màx. Recircular volum (h) 4 

Cabal a recircular (m3/h) 135 

Tipus de filtre filtre de sorra 

Material filtrant Sílice 

Granulometria 0,4-0,6mm 

Velocitat de càlcul (m3/h/m2) 30 

Superfície necessària a veloc.màx (m2) 4,5 

 

Un cop obtingudes les dades de superfície, es selecciona el tipus de filtre més 
adequat, tenint en compte l’espai disponible. 

Tal i com es mostra en la següent taula, és seleccionen 2 filtres de 1800mm de 
diàmetre. 

 

SELECCIÓ DEL FILTRE Superfície (m2) Nº de filtres 

Filtre ᶲ1400 (m2) 1,54 2,9 

Filtre ᶲ1600 (m2) 2,01 2,2 

Filtre ᶲ1800 (m2) 2,54 1,8 

Filtre  ᶲ2000 (m2) 3,14 1,4 
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1.2. CÀLCUL EQUIP DE BOMBAMENT 

A partir de les dades anteriors, es dimensiona un equip de bombament suficient com 
per assegurar una recirculació de 135 m3/h. 

A continuació es determina l’alçada màxima de bombament: 

 

Cabal màxim (m3/h) 135 

Pèrdua càrrega filtre (m.c.a.) 5 

Altura geomètrica (m.c.a.)) 2,5 

Pèrdua càrrega accessòris (m.c.a.) 5 

Alçada manomètrica bomba (m.c.a.) 12,5 

 

A partir de les dades obtingudes, es selecciona una bomba adequada a aquestes 
característiques: 

  

 
Figura 1: Característiques tècniques de la bomba seleccionada 
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1.3. CÀLCUL DEMANDA DE CLOR 

En primer lloc és determina les necessitats de clor de la piscina, considerant com a 
base del disseny una concentració de desinfectant residual de clor en 1ppm. 

 
VOLUM 540 m3 

Nº USUARIS MÀXIMS BANYISTES 100 

 

CÀLCUL DEL CLOR EVAPORAT 

Calcularem un barem de 2,5 gr/clor evaporats per dia per cada m3 d’aigua de la 
piscina. Per tant, diàriament tindrem: 

 

CLOR EVAPORAT DIARIAMENT 1.350 gr/dia 

CÀLCUL DEL CLOR PER USUARI BANYISTA 

Calcularem un barem de 10 gr/clor per usuari i per dia. Per tant, diàriament tindrem: 

 
CLOR PER BANYSITES 1000 gr/dia 

 

DEMANDA DE CLOR DIARI 

Cal assegurar un equip amb una capacitat de tractament de 2.350 gr/dia de clor. Per 
tant, considerant que la piscina tindrà un horari d’obertura al públic de 8 h / dia, és 
dimensiona l’equip per satisfer la demanda durant aquest període: 

 
CAPACITAT DE DOSIFICACIÓ MÀXIM 293 gr/hora (300 gr / hora) 

DOSIFICACIÓ MÀXIMA HIPOCLORIT SÒDIC (15%) 1,95 l/h 

CÀLCUL VOLUM EMMAGATZEMATGE 

El producte a utilitzar, serà hipoclorit sòdic al 15% de concentració. Es preveu un 
dipòsit de 1250lts. Per tant: 

 
CONSUM CLOR DIA (estat pur) 2350 gr/dia 

CONSUM HIPOCLORIT SÒDIC (15%) 15,65 lts / dia 

DIES D’EMMAGATZEMATGE 1250 / 15,65 = 79 dies 
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1.4. DIMENSIONAMENT DE CANONADES 

Totes les noves canonades seran dimensionades per un cabal de tractament de 135 
m3/h. 

 

TIPUS DE CONDUCCIÓ DIÀMETRE VELOCITAT 

Tubs aspiració 200mm PVC 1,5 m/s 

Tubs impulsió 160 mm PVC 2,4 m/s 
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1.5. CÀLCULS ELÈCTRICS 

Els nous circuits i seccions de cablejat a utilitzar en el projecte, s’han dimensionat en 
compliment del REBT RD 842/2002 i es pot veure el detall a l’esquema unifilar plànol 
nº9 del document de plànols. 

Tots els equips a utilitzar disposaran del marcatge CE i compliran amb el REBD i la 
normativa electrotècnia vigent. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es mostra un recull de fotografies il·lustratives dels aspectes més 

rellevants del present projecte. La major part de les imatges s’han obtingut durant el 

treball de camp. 
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2. RECULL FOTOGRÀFIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Vista general de la piscina gran, piscina petita i l’entorn de les piscines. 

 
Figura 2. Piscina gran 
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Figura 3. Piscina petita 

 
Figura 4. Porta d'accés a la sala de màquines des de la piscina 
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Figura 5. Escales d'accés a la sala de la màquines des de la piscina, vistes des de la part 

superior 

 
Figura 6. Escales d'accés de la piscina a la sala de màquines, vistes des de la part inferior 
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Figura 7. Vista general de la sala de màquines des de l'accés directe pel carrer 

 
Figura 8. Accés a la sala de màquines des del carrer 
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Figura 9. Maquinària actual del sistema de tractament de la piscina 

 
Figura 10. Sistema de tractament de la piscina petita 
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Figura 11. Detall de la maquinària actual del sistema de tractament de la piscina gran 

 
Figura 12. Detall de la maquinària actual del sistema de tractament de la piscina gran 
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Figura 13. Detall de la maquinària actual del sistema de tractament de la piscina gran 

 
Figura 14. Detall de la maquinària actual del sistema de tractament de la piscina gran 
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Figura 15. Detall de la maquinària actual del sistema de tractament de la piscina gran 

 
Figura 16. Paret del recinte actual del sistema de tractament de la piscina gran 
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Figura 17. Paret del recinte actual del sistema de tractament de la piscina gran 

 

 
Figura 18. Mur del recinte actual del sistema de tractament de la piscina gran 
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Figura 19. Paret del recinte actual del sistema de tractament de la piscina gran 

 
Figura 20. Canal d'evacuació 
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Figura 21. Detall del canal d'evacuació de la sala de màquines 

 
Figura 22. Detall de l'arqueta exterior, situada a la vorera del carrer, del canal d'evacuació 

de la sala de màquines 
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Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11

MES 1 MES 2

CAPÍTOL OBRA DESCRIPCIÓ Dies 1 2 3 4 1 2 3 4

6

TREBALLS PRÈVIS I ENDERROCS Desmuntatge d'equips existents 2

Enderroc de murs 2

Rebaix, retirada de terres i runa 2

9

OBRA CIVIL Formació de paviment interior 5

Formació de desaigües 2

Construcció d'arqueta de buidat 2

24

OBRA MECÀNICA Prolongació de noves canonades 2

Instal·lació de filtres 5

Instal·lació de bombes 5

Instal·lació d'equips de control de clor i pH 5

Instal·lació elèctrica 5

Posada en marxa 2



ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S.L. 
info@sicenginyeria.com 

www.engisic.com 
T.646438992 / 606068085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX-4 
ESTUDI BÀSIC DE  

SEGURETAT I SALUT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

ANNEX-4  - 2 -   

 

ÍNDEX 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ................................ - 4 - 

1.1. Identificació de les obres ..................................................................... - 4 - 

1.2. Objecte ................................................................................................ - 4 - 

 
2. PROMOTOR - PROPIETARI ...................................................................... - 4 - 

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ................................. - 4 - 

 
4. DADES DEL PROJECTE ........................................................................... - 4 - 

4.1. Autor/s del projecte .............................................................................. - 5 - 

4.2. Tipologia de l'obra ............................................................................... - 5 - 

4.3. Situació ................................................................................................ - 5 - 

4.4. Subministrament i Serveis ................................................................... - 5 - 

4.5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació ........................................................................................................... - 5 - 

4.6. Pressupost d'execució material del projecte ........................................ - 5 - 

4.7. Termini d'execució ............................................................................... - 6 - 

4.8. Mà d'obra prevista ............................................................................... - 6 - 

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra ....................... - 6 - 

4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra ............................................ - 7 - 

4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra ............................................ - 9 - 

 
5. ÀREES AUXILIARS ................................................................................... - 9 - 

5.1. Zones d'apilament. Magatzems ......................................................... - 10 - 

 
6. TRACTAMENT DE RESIDUS .................................................................. - 10 - 

 
7. UNITATS CONSTRUCTIVES ................................................................... - 10 - 

 
8. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU ................................. - 11 - 

 
9. MEDIAMBIENT LABORAL ...................................................................... - 11 - 

9.1. Il·luminació ........................................................................................ - 11 - 

9.2. Soroll ................................................................................................. - 13 - 



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

ANNEX-4  - 3 -   

 

9.3. Pols ................................................................................................... - 14 - 

9.4. Ordre i neteja ..................................................................................... - 16 - 

 
10. MANIPULACIÓ DE MATERIALS ............................................................. - 17 - 

 
11. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) .................... - 19 - 

 
12. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) ................................ - 20 - 

 
13. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) ........ - 20 - 

 
14. RECURSOS PREVENTIUS ...................................................................... - 21 - 

 
15. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT ........................................................ - 22 - 

 
16. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA .......... - 23 - 

16.1. Normes de Policia ............................................................................. - 24 - 

16.2. Àmbit d'ocupació de la via pública ..................................................... - 25 - 

16.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic ................................ - 26 - 

16.4. Operacions que afecten l'àmbit públic ............................................... - 27 - 

16.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic ............ - 29 - 

16.6. Residus que afecten a l'àmbit públic .................................................. - 30 - 

16.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic ............... - 30 - 

16.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública ................... - 33 - 

 
17. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ ........... - 33 - 

17.1. Riscos de danys a tercers.................................................................. - 33 - 

17.2. Mesures de protecció a tercers .......................................................... - 34 - 

 
18. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS ........................................... - 34 - 

 
19. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS ......... - 35 - 

 
20. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES ........... - 35 - 

 
21. SIGNATURES .......................................................................................... - 53 - 

  



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

ANNEX-4  - 4 -   

 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. Identificació de les obres 

 1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de 
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per 
a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació 
a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
Promotor  Ajuntament de Santa Coloma de Queralt 
NIF            P4314100A 
Adreça                  Plaça Major 1 
Població               Santa Coloma de Queralt 
Representant                 Josep Trullols Vidal 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S.   : Francesc Solé Duocastella 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.    : 20657 
Despatx professional : ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S.L. 
Població              : Igualada 

4. DADES DEL PROJECTE 
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4.1. Autor/s del projecte 
Autor del projecte  Francesc Solé Duocastella 
Titulació/ns   Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.     20657 
Despatx professional  ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S.L. 
Població              Igualada 

4.2. Tipologia de l'obra 

Projecte de millores a l'equipament municipal de les piscines públiques de Santa Coloma de 
Queralt. L'obra consisteix en l'enderroc i reforma d'una part de la planta baixa (sala de màquines), 
i en la instal·lació de nous equips de tractament per a la piscina gran.  

4.3. Situació 
Emplaçament       Gubià 
Carrer,plaça   Carrer 
Número                2 
Codi Postal           43420 
Població             Santa Coloma de Queralt 

4.4. Subministrament i Serveis 
Aigua                    SI 
Gas            NO 
Electricitat                SI 
Sanejament              SI 
Altres                   

 4.5. Localització de serveis assistencials, salvament i 
seguretat i mitjans d'evacuació 

CAP: 

Telèfon: 977 880 778 

Adreça: Cr. Segarra, 3 (43420, Santa Coloma de Queralt) 

Hospital: 

Telèfon: 061 / 938 07 55 00 

Adreça: Cr. Lecco s/n (08700, Igualada) 

Ambulàncies: 112 

Bombers: 112 

Policia: Mossos d'Esquadra (caserna de Montblanc)  

Telèfon: 112 / 977.926.170 

Adreça: Carrer del Regne de Nàpols (43400 - Montblanc) 

 4.6. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa 
la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 64.847,82 €. 
(seixanta-quatre mil vuit-cents quaranta-set euros amb vuitanta-dos cèntims). 
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 4.7. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 

 4.8. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones. 

 4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de 
l'obra 

Ajudant encofrador 

Ajudant ferrallista 

Ajudant col·locador 

Ajudant pintor 

Ajudant manyà 

Ajudant electricista 

Ajudant lampista 

Ajudant muntador 

Tècnic mig o superior  

Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1a electricista 

Ajudant electricista 

Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

Manobre 

Manobre especialista 

Oficial 1a 

Oficial 1a col·locador 

Oficial 1a electricista 

Oficial 1a encofrador 

Oficial 1a ferrallista 

Oficial 1a lampista 

Oficial 1a manyà 

Oficial 1a muntador 

Oficial 1a d'obra pública 
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Oficial 1a paleta 

Oficial 1a pintor 

 4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ACER EN BARRES CORRUGADES 

ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 

ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 

AIGUA 

BARANA D'ACER 

BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 

BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS 

BLOC DE MORTER DE CIMENT 

CALÇ 

CIMENT 

CLAU 

COLORANT 

COMPTADOR AMB CONNEXIONS PER A EMBRIDAR 

COMPTADOR AMB CONNEXIONS PER A ROSCAR 

COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC 

DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 

DESACTIVANT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ 

DESENCOFRANT 

ELEMENTS MODULARS PER A ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

ESGLAÓ DE PVC 

EXPLOSIUS PLÀSTICS 

FILFERRO 

FILFERROS 

FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB FIBRES 

FORMIGÓ PER A PAVIMENT CONTINU 

FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
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GRAVA DE PEDRERA 

GRAVES 

IMPRIMACIÓ 

LLATA 

LLATES 

MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 

MALLES ELECTROSOLDADES 

MANIGUET DE CONNEXIÓ DE FOSA 

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 

MORTER PER A RAM DE PALETA 

MORTER SENSE ADDITIUS 

MORTERS AMB ADDITIUS 

MOTLLE METÀL·LIC 

NEUTRES 

PANOT PER A VORERA 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A VÀLVULES 

PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

PINTURA 

PLAFÓ METÀL·LIC D'ACER 

PLAFONS 

POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

PORTES DE REIXAT METAL.LIC 

PUNTAL 

PUNTALS 

REIXA D'ACER PER A DRENATGES 

REIXA DE PERFILS D'ACER (D) 

SORRA 

TAC MECÀNIC METÀL·LIC 

TACAMENTS 

TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC 

TAULER 
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TAULERS 

TAULÓ 

TAULONS 

TOT-U 

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL 
PLÀSTIC 

VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 

 4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 

Compressor amb dos martells pneumàtics 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 
d'amplària 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 

Compactador duplex manual de 700 kg 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

Camió grua de 5 t 

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 

Vibrador intern de formigó 

Formigonera de 165 l 

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 
o no especials 

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 
o no especials 

Martell trencador manual 

Regle vibratori 

Remolinador mecànic 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 5. ÀREES AUXILIARS 
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5.1. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 
més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 

 6. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on 
portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 7. UNITATS CONSTRUCTIVES 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA  

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS  

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES  
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FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE 
LLIGAT - MURS GUIA ) 

 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 

 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS  

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 

 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT  

TUBS MUNTATS SOTERRATS  

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ  

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ  

 8. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 9. MEDIAMBIENT LABORAL 

9.1. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
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respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 
de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 

500 lux Operacions en les que sigui necessària una distinció 
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de 
taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins 
en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
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finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

 9.2. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 

Compressor .................
... 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................
... 

82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................
... 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................
... 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

.................
... 

103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................
... 

94 dB 

Esmeriladora de peu .................
... 

60-75 dB 

Camions i dumpers .................
... 

80 dB 

Excavadora .................
... 

95 dB 

Grua autoportant .................
... 

90 dB 

Martell perforador .................
... 

110 dB 

Mototrailla .................
... 

105 dB 

Tractor d’orugues .................
... 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................
... 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................
... 

84-90 dB 
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Pistoles fixaclaus d’impacte .................
... 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................
... 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................
... 

105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, 
en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

 9.3. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

Rinitis 

Asma bronquial 

Bronquitis destructiva 

Bronquitis crònica 

Efisemes pulmonars 

Neumoconiosis 

Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si 
O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
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necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 

Escombrat i neteja de locals 

Manutenció de runes 

Demolicions 

Treballs de perforació 

Manipulació de ciment 

Raig de sorra 

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

Esmerilat de materials 

Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

Plantes de matxuqueix i classificació 

Moviments de terres 

Circulació de vehicles 

Polit de paraments 

Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
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Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

 9.4. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 
d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 
la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 
de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 
superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on 
es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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 10. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer 
i més accessible. 

Lliurar el material, no tirar-lo. 

Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 
en empenya i turmells. 

En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 
de material. 

En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

Automatització i mecanització dels processos. 

Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

Utilització d’ajudes mecàniques. 

Reducció o redisseny de la càrrega. 

Actuació sobre l‘organització del treball. 

Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

Ús correcte dels equips de protecció individual. 
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Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material 
manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
segons els següents criteris preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
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Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega. 

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 
eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 
30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-
se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 11. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT 
PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 
integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de 
tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora 
de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix 
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HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

 12. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
(SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada 
de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual 
(EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

 13. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips 
de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 
773/97. 
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El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que 
se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips 
i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 
els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 

14. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 

de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 

amb riscos especials. 

Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, 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 que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
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Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

Treballs a 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 terra 

subterranis. 

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

 ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA  

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT  

TUBS MUNTATS SOTERRATS  

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ  

  15. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 

que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades 
de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar 
cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
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senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba 
fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 16. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA 
VIA PÚBLICA 

L'obra no tindrà afectacions a la via pública perquè es realitzarà integrament a la planta baixa 
(sala de màquines) de la piscina municipal.  
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 
a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

16.1. Normes de Policia 

Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració 
del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al 
control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues 
mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a 
persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a 
les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
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garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 

 16.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats 
en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des 
de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda 
al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 
a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de 
les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es 
farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si 
la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la 
planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la 
calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 

Situació de casetes i contenidors 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació.  
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Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

16.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i 
els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 
propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres 
que facin. Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
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 16.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de 
circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de 
Seguretat de l’obra. 

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
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contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar 
en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat 
el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar 
la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda 
d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre 
els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o 
vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment 
de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la 
bastida. 
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Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la 
propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 
risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 
braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 

 El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. 
Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues 
i descàrregues. 

 16.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit 
públic 

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 

Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
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Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

16.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

16.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit 
públic 

Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, 
ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un 
metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint 
centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
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Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 
es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 
suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 

Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 
el tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 

En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 

Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de 
les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
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Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 

Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i 
una barana fixa de protecció. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 

No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una 
fletxa de senyalització. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 
el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
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El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 16.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via 
pública 

Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent 
a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona 
d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 
parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai 
públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 

 17. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES 
DE PROTECCIÓ 

17.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

Caiguda al mateix nivell. 

Atropellaments. 

Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

Caiguda d'objectes. 
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17.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 

Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

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

En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

18. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 

aquesta obra són: 

Incendi, explosió i/o deflagració. 

Inundació. 

Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 
mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 
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 19. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS 
TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

 20. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 

G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

  
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment 

de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ  
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COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions 

>1día, pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
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G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 
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G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment 
de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
 G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL 

TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment 

de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

  

 



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

ANNEX-4  - 44 -   

 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment 

de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

ANNEX-4  - 45 -   

 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb 

calor 
15 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
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 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment 

de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
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I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
21 

 
 G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
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SOLDADURA ELÈCTRICA 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment 

de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

ANNEX-4  - 50 -   

 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
21 

  
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment 

de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 

contacte elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 
en tensió 

16 

  
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment 

de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 

contacte elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 
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1. CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les 
especificacions i tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa 
vigent. En aquells casos en què així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el 
marcatge CE. 

Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels 
documents del Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. 

Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista 
presentarà a la Direcció Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia 
o d’homologació dels materials que s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials 
que no hagin estat acceptats prèviament. 

La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les 
condicions adequades. Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats 
durant qualsevol de les etapes de l’obra o dels terminis de garantia. 

El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no 
alterin les seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes 
o dimensions. 

2. PROVES I ASSAJOS MATERIALS 

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos 
necessaris per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les 
proves o assajos es podran fer a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa 
obra, segons cregui convenient el Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos 
o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial que el Director Director d’Obra designi. 

Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de 
ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

3. MATERIALS NO CONSIGNATS EN EL PROJECTE 

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran 
de reunir les condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret 
a cap reclamació per les condicions que s’exigeixin.  
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4. FITXA TÈCNICA DE BOMBA CENTRÍFUGA 
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5. FITXA TÈCNICA DE COMPTADOR 
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6. FITXA TÈCNICA DE DOSIFICADORA 
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7. FITXA TÈCNICA CONTROLADOR CLOR I PH 
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8. FITXA TÈCNICA DEL FILTRE DE LA PISCINA 
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9. FITXA TÈCNICA DE LES VÀLVULES 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03J- -  GRAVA DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03J-0K8O,B03J-0K7V. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
Confecció de formigons 
Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
Material per a drenatges 
Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
De pedra granítica 
De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits 
d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que 
cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre 
d'altres: 
Classificació geològica. 
Estudi de morfologia. 
Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que 
es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 
de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de 
resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits: 
Dimensió mínima permesa =  4 mm 
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
Continguts màxims d'impureses: 
Material ceràmic:  <= 5% del pes 
Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
Asfalt:  <= 1% del pes 
Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de l'EHE. 
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GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut 
que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; 
D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció 
de formigó serà menor que les següents dimensions: 
0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, 
o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º 
(amb la direcció de formigonat) 
1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que 
formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 
següents: 
Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del 
gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor 
entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit 
aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
Granulats naturals: <= 1% en pes 
Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 
1744-1): 
Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons 
la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
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Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat 
UNE 146-508 EX):  Nul·la 
Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 
Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per 
a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 
d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  
silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 
l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques 
naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, 
margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat 
ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició 
granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
F15/d85:  < 5 
F15/d15:  < 5 
F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = 
grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de 
l'aigua: 
Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es 
faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà 
al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre 
respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny 
natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a 
efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la 
corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material 
drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la 
condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o 
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llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 
0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 
següents condicions: 
Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR 
(NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección 
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2-1C «Drenaje superficial». 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
Identificació del subministrador 
Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
Número de sèrie de la fulla de subministrament 
Data del lliurament 
Nom del peticionari 
Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
Quantitat de granulat subministrat 
Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a 
les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació 
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
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carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació 
de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
Número d'identificació de l'organisme de certificació 
Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
Designació del producte 
Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
Data d'emissió del certificat 
Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de 
la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 
marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte 
i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar 
un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que 
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 
l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, 
a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a 
la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 
següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
Terrossos d'argila (UNE 7133) 
Partícules toves (UNE 7134) 
Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid 
de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
Assaig petrogràfic 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
Assaig d'identificació per raigs X. 
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 
corresponent. 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o 
cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació del material: 
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Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids 
naturals ha de contenir: 
Classificació geològica 
Estudi de morfologia 
Aplicacions anteriors 
Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de 
treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A 
DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del 
material corresponent en l'execució del reblert. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055- -  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament 
dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés 
d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i 
estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents: 
Ciments comuns (CEM) 
Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
Ciments blancs (BL) 
Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de 
la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea 
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o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat 
en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord 
amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han 
d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a 
dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 
de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
Ciment Pòrtland: CEM I 
Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
Ciment putzolànic: CEM IV 
Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 
l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut 
creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
Escòria de forn alt:  S 
Fum de sílice:  D 
Putzolana natural:  P 
Putzolana natural calcinada:  Q 
Cendra volant Sicília:  V 
Cendra volant calcària:  W 
Esquist calcinat:  T 
Filler calcari L:  L 
Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM 
IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals 
a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 
6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial 
Decret 956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a 
UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la 
norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 
413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 
17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que 
les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que 
ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que 
les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 
17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar 
segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents 
als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma 
UNE 80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, 
ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
Classes 42,5 :  2 mesos 
Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación 
de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 
diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 
la Recepción de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones 
y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per 
a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS  - 28 -   

 

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció: 
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent 
informació com a mínim: 
el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 
control de producció 
nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
número del certificat CE de conformitat 
les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 
característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 
tècniques 
referència a la norma armonitzada corresponent 
designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 
components principals) i classe resistent 
en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 
mínim: 
el símbol normalitzat del marcatge CE 
en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà 
d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
número de referència de la comanda 
nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
quantitat que es subministra 
en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge 
CE 
data de subministrament 
identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
número de referència de la comanda 
nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 
de 6 de juny 
contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
quantitat que es subministra 
identificació del vehicle que transporta el ciment 
en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 
de 6 de juny 
contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
Inici i final d'adormiment 
Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 
efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
Una primera fase de comprovació de la documentació 
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Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, 
de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, 
si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció 
ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 
compresa per: 
Albarà o full de subministrament. 
Etiquetatge 
Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 
Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 
fabricant signat. 
Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 
precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre 
el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o 
barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas 
que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en 
les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors 
remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment 
de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 
l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 
sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs 
de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i 
químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el 
etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan 
la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits 
establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin 
símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no 
resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin 
els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran 
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a 
obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres 
són satisfactoris. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
Consistència 
Grandària màxima del granulat 
Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
Resistència característica a compressió per als formigons designats per 
propietats 
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació 
La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per 
al formigó pretesat 
R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-
60-70-80-90-100) 
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 
plàstica i S seca 
TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades 
a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 
37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si 
es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del 
pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 
de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control 
sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats 
de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la 
norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i 
complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
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Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a 
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula 
següent: 
fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del 
tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 
42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, 
CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
Formigons en massa >= 20 N/mm2 
Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments 
per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-
P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els 
de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
Formigons en massa (HM): 
2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat 
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
Formigó en massa:  <= 0,65 
Formigó armat:  <= 0,65 
Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
Consistència tova:  6 - 9 cm 
Consistència fluida:  10-15 cm 
Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i 
al ciment: 
Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams: 
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Consistència seca:  Nul 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Consistència fluida:  ± 2 cm 
Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
<= 32 mm 
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
Contingut de ciment: 
Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han 
de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als 
tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
<= 32 mm 
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han 
de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als 
tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 
La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 
mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 
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933-2. 
La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a 
amassada 
La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà 
major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un 
inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc 
no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua 
o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents: 
Identificació del subministrador 
Número de sèrie de la fulla de subministrament 
Data i hora de lliurament 
Nom de la central de formigó 
Identificació del peticionari 
Quantitat de formigó subministrat 
Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant 
com a mínim: 
Resistència a la compressió 
Tipus de consistència 
Grandària màxima del granulat 
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant 
com a mínim: 
Contingut de ciment per m3 
Relació aigua/ciment 
Tipus, classe i marca del ciment 
Contingut en addicions 
Contingut en additius 
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
Identificació del ciment, additius i addicions 
Designació específica del lloc de subministrament 
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
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Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de 
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 
provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes 
s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada 
tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a 
compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs 
si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient 
experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 
de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua 
sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les 
condicions de subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu 
de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: 
Volum de formigonament:  <= 100 m3 
Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre 
de plantes <= 2 
Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre 
de plantes <= 2 
Massissos: 
Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran 
del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els 
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia 
per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que 
es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència 
es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i 
calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons 
que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin 
en: 
Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 
metres 
Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb 
llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi 
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació 
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de 
dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es 
realitzarà: 
Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie 
es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i 
a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-
7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 
28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de 
la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització 
d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 
28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es 
repetiran els assaigs de resistència. 
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Control de fabricació i recepció. 
Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb 
la freqüència indicada, els següents assaigs: 
Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
Terrossos d'argila (UNE 7133) 
Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el 
subministrament: 
Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
Substàncies perjudicials (EHE) 
Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig 
granulomètric (UNE EN 933-1) 
Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la 
temperatura. 
Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
Consistència (UNE 83313) 
Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes 
es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel 
mati i l'altre per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons 
les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es 
comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes 
agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 
81 de l'EHE-08:  N >= 1 
Altres casos:  N >= 3 
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 
81 de l'EHE-08:  N >= 1 
Altres casos:  N >= 4 
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 
81 de l'EHE-08:  N >= 2 
Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra 
sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, 
xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N 
pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen 
per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt 
controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
f(x) Funció d'acceptació 
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x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
K2 Coeficient: 
Coeficient: 
Número de pastades: 
3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a 
central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de 
formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix 
formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, 
s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels 
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N 
determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per 
excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real 
serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la 
vegada que: 
Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat 
del subministrament 
Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS: 
Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de 
l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de 
prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 
resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a 
l'exigida. En altre cas: 
Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes 
sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació. 
Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis 
cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat 
de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb 
el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència 
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions 
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previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà 
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 
Contractista. 
Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització 
al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma 
de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a 
mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la 
pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la 
característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
2 sèries:  0,88 
3 sèries:  0,91 
4 sèries:  0,93 
5 sèries:  0,95 
6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la 
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
____________________________________________________________________________ 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07L- -  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07L-1PY6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius 
especials. 
Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i 
addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, 
murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del 
granulat menor o igual al valor que figura especificat 
Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat 
(endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la 
resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els 
components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
Característiques dels morters frescos: 
Temps d'us (EN 1015-9) 
Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
Característiques dels morters endurits: 
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Resistència a compressió (EN 1015-11) 
Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables) 
Característiques addicionals per als morters lleugers: 
Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
Reacció davant del foc: 
Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-
1 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb 
una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir 
les propietats especificades (concepte de prestació): 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que 
es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen 
de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta): 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
Referència a la norma UNE-EN 998-2 
Nom del fabricant 
Codi o data de fabricació 
Tipus de morter 
Temps d'us 
Contingut en clorurs 
Contingut en aire 
Proporció dels components (morters prescrits) 
Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
Resistència d'unió (adhesió) 
Absorció d'aigua 
Permeabilitat al vapor d'aigua 
Densitat 
Conductivitat tèrmica 
Durabilitat 
Mida màxima del granulat 
Temps obert o temps de correcció 
Reacció davant el foc 
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat 
de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, 
es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE 
EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per 
tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions 
de la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE 
RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les 
especificacions de projecte: 
Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el 
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest 
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
____________________________________________________________________________ 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B09 -  ADHESIUS 
 
B091- -  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B091-06VH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a 
unir. 
S'han considerat els tipus següents: 
En dispersió aquosa 
Aquós en dispersió vinílica 
En solució alcohòlica 
De poliuretà bicomponent 
De poliuretà (un sol component) 
De PVC 
De resines epoxi 
Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i 
revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser 
inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
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Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de 
paviments tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, 
que catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de 
tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
Àcid cítric, 10%: 15 dies 
Àcid làctic, 5%: 15 dies 
Àcid acètic, 5%: 15 dies 
Oli de cremar: Cap modificació 
Xilol: Cap modificació 
Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
Aigua: 15 dies 
PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de 
produir olors molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma 
i revestiment de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als 
àcids i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant 
principal, un copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
Densitat:  ± 0,1% 
Extracte sec:  ± 3% 
Contingut de cendres:  ± 3% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
Identificació del fabricant 
Nom comercial del producte 
Identificació del producte 
Data de caducitat 
Pes net o volum del producte 
Instruccions d'ús 
Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
Toxicitat i inflamabilitat 
Temps d'assecat 
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Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
Proporció de la mescla 
Temps d'inducció de la mescla 
Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
Color 
Densitat 
Viscositat 
Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el 
terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 
any a partir de la data de fabricació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
____________________________________________________________________________ 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B8- -  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B8-107V,B0B8-107Q. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
Malla electrosoldada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de 
la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea 
o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes 
superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o 
de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió 
d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
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Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la 
UNE-EN 10080. 
Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en 
l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la 
UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció 
transversal 
Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
Aptitud al doblegat: 
Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
Tensió d'adherència: 
D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
Tensió de última d'adherència: 
D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor 
del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-
EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 
10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Característiques mecàniques: 
B 500 T 
Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
Allargament al trencament:  >= 8% 
Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, 
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen 
entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units 
mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena 
a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però 
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no la barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 
10080: 
Descripció de la forma 
Referència a la norma EN 
Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, 
separació entre elements i sobrellargs 
Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son 
aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles 
simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles) 
Diàmetres relatius dels elements: 
Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de 
l'armadura més gruixuda) 
Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les 
armadures aparellades) 
Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del 
terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar 
que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de 
filferros: < 1% 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para 
armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica 
i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 
10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 
m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com 
a mínim, ha de contenir la informació següent: 
Identificació del subministrador 
Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 
32.2 EHE-08) 
Número de sèrie del full de subministrament 
Nom de la fàbrica 
Data d'entrega i nom del peticionari 
Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
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Diàmetres subministrats 
Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
Forma de subministrament: barra o rotlle 
Identificació i lloc de subministrament 
Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment 
de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
Data d'emissió del certificat 
Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
Certificat de l'assaig de doblegat simple 
Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les 
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
Marca comercial de l'acer 
Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, 
segons article 32º de la norma EHE-08. 
Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant 
la verificació documental de que els valors declarats en els documents del 
marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en 
el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a 
l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-
08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar 
mitjançant: 
La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08 
La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció 
de la quantitat d'acer subministrat: 
Subministrament < 300 t: 
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs: 
Comprovació de la secció equivalent 
Comprovació de les característiques geomètriques 
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
Subministrament >= 300 t: 
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques 
del cas anterior. 
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les 
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del 
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de 
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 
5 assaigs. 
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada: 
%Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
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%Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
%Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
%Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
%Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de 
com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es 
faran els següents assaigs: 
Comprovació de la secció equivalent 
Comprovació de les característiques geomètriques 
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura 
En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un 
any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un 
laboratori acreditat 
En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim 
un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un 
laboratori acreditat. 
Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el 
subministrament o la seva fabricació en obra: 
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació 
de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves 
dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar 
soldadura resistent. 
En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
Pes del lot <= 30 t 
Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades 
en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris 
autoritzats. 
Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada 
sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas 
que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització 
d'aquest assaigs. 
Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de 
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, 
sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. 
Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part 
del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. 
En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques 
d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura 
de la corruga. 
Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el 
indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que 
l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de 
doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes 
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en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, 
la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de 
l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent 
només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, 
d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la 
norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de 
començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de 
qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada 
marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques 
mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a 
l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els 
assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de 
mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna 
especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres 
del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, 
es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que 
pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació 
excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una 
pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un 
cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, 
es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota 
la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, 
prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota 
la remesa.  
____________________________________________________________________________ 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2- -  BLOC DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E2-0EKZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació 
d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a 
edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la 
compressió: 
Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
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Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat 
per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
Peces massisses 
Peces calades 
Peces alleugerides 
Peces foradades 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
Llis 
Rugós 
Amb relleu especial 
Esmaltats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir 
additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o 
desprès del procés de fabricació. 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per 
a facilitar l'adherència del possible revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 
col·locació. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres 
i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
Massís:  <= 25% 
Calat:  <= 50% 
Alleugerit:  <= 60% 
Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
Massís:  <= 12,5% 
Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
Massís:  >= 37,5% 
Calat:  >= 30% 
Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 
estructurals: 
Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, 
amb indicació de la categoria 
Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 
fabricant, amb indicació de la categoria I o II 
Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel 
fabricant 
Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant 
el foc: 
Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, 
de materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 
Peces amb <= 1,0%:  A1 
Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat 
o en cares exposades a exteriors: 
Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del 



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS  - 48 -   

 

DB HE 1: 
Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 
acústiques: 
Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
Blocs cara vista: 
Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 
dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3 
Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Característiques complementàries: 
Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant 
Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el 
material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de 
albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior 
d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
Absorció d'aigua per capil·laritat 
Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb 
una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o 
igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb 
una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 
5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
Marca del fabricant i lloc d'origen 
Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el 
seu cas 
Referència a la norma UNE-EN 771-3 
Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va 
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destinat. 
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-
3 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 
pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents: 
Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de 
determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma 
UNE-EN 772-1. 
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà 
la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió 
s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual 
al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de 
confiança pot resultar inferior al 95%. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per 
determinar la conformitat amb les especificacions declarades del fabricant 
seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa 
d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 
les condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a 
càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 
satisfactoris. 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9V -  MATERIALS PER A ESGLAONS 
 
B9V9- -  ESGLAÓ DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9V9-0JHP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Làmina de clorur de polivinil en rotlle, per a revestiment d'esglaons. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències 
de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniforme al llarg de tota la superfície. Ha 
de portar una cantonera reforçada amb franges de relleu antilliscant. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
La làmina ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de la 
norma UNE 53-297. 
Gruix:  >= 1,7 mm 
Desgast, pèrdua de pes i de volum (CSTB-UPEC):  Classificació U4 
Punxonament (CSTB-UPEC):  Classificació P2 
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UPEC):  Classificació E2 
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UPEC):  Classificació C2 
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2 
Estabilitat dimensional (UNE 53-224):  <= 0,4% 
Ha de tenir, determinades per laboratori d'assaigs homologat, les 
característiques següents, d'acord amb la seva classificació UPEC: 
Forma i dimensions del rotlle (UNE 53-221) 
Massa total 
Curvatura a causa de la calor (UNE 53-296) 
Flexibilitat (UNE 53-223) 
Estabilitat dels colors a la llum (UNE 53-235) 
Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE 74-040) 
Punxonament estàtic, deformació residual al cap de 24 h (UNE 53-227) 
Toleràncies: 
Mides nominals:  ± 0,5 mm 
Gruix:  ± 0,1 mm 
Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles embalats. 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 
Nom del fabricant o marca comercial 
Característiques del producte 
Designació segons la norma NTE-RSF 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre 
superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 53297:1974 EX Materiales plásticos. Revestimientos flexibles de PVC sin 
soporte. Características y métodos de ensayo 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB10- -  BARANA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB10-0XN4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana 
de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
De perfils buits d'acer 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica 
a la documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui 
plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser 
de manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa 
sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap 
punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha 
de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al 
projecte. 
Toleràncies: 
LLargària del perfil:  ± 1 mm 
Secció del perfil:  ± 2,5% 
Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
Torsió del perfil:  ± 1°/m 
Planor:  ± 1 mm/m 
Angles:  ± 1° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 
condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones 
on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, 
el control serà: 
Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del 
recobriment galvanitzat. 
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les 
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condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de 
la barana (UNE 85238). 
Assaigs estàtics 
Assaigs dinàmics 
Assaigs de seguretat 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents: 
Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461): 
Massa de recobriment (mètode magnètic) 
Assaig d'adherència del 
Comprovació geomètrica 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades 
com NO APTES, segons UNE 85240. 
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa 
del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec. 
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions 
de la DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les 
peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres 
previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot 
corresponent.  
____________________________________________________________________________ 
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB3 -  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
 
BB33- -  REIXA DE PERFILS D'ACER (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB33-H5I9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d'acer 
galvanitzat, que formen el reixat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L'entramat ha d'estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc 
o per resistència). 
Els perfils han de ser d'acer galvanitzat en calent, per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha 
de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines 
(galvanitzat en fred). 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
Llargària dels perfils:  ± 1 mm 
Gruixos:  ± 0,5 mm 
Secció dels perfils:  ± 2,5% 
Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
Torsió del perfil:  ± 1°/m 
Planor:  ± 1 mm/m 
Angles:  ± 1° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu 
escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones 
on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
____________________________________________________________________________ 

 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5J- -  REIXA D'ACER PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5J-0M6U. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o 
interceptors i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
Fosa gris 
Fosa dúctil 
Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 
del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 
alguna de les classes següents: 
Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i 
ciclistes. 
Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada 
de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la 
vorera 
Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 
corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon 
estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior 
antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, 
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ambdós han de tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no 
ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el 
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un 
dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
Amb un dispositiu de tanca 
Amb suficient massa superficial 
Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui 
obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la 
tapa o reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 
7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa 
en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 
i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només 
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment 
i tancament, han de complir les especificacions següents: 
Un o dos elements: 
Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
Tres o més elements: 
Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
Dimensions:  ± 1 mm 
Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir 
les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual 
a la pas lliure 
Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
Ranures: 
Llargària:  <= 170 mm 
Amplària: 
Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
Forats: 
Diàmetre: 
Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció 
de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en 
l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir 
l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124. 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
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Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense 
discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre 
de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per 
tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de 
tipo, marcado, control de calidad. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
El codi de la norma UNE EN 124 
La classe segons la norma UNE EN 124 
El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
Referència, marca o certificació si en tè  
____________________________________________________________________________  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD1 -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
BDD1- -  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o 
interceptors i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
Fosa gris 
Fosa dúctil 
Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 
del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 
alguna de les classes següents: 
Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i 
ciclistes. 
Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada 
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de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la 
vorera 
Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 
corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon 
estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior 
antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, 
ambdós han de tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no 
ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el 
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un 
dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
Amb un dispositiu de tanca 
Amb suficient massa superficial 
Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui 
obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la 
tapa o reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 
7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa 
en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 
i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només 
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han 
d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En 
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment 
i tancament, han de complir les especificacions següents: 
Un o dos elements: 
Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
Tres o més elements: 
Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
Dimensions:  ± 1 mm 
Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir 
les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual 
a la pas lliure 
Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
Ranures: 
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Llargària:  <= 170 mm 
Amplària: 
Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
Forats: 
Diàmetre: 
Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 
100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de 
cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, 
escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, 
les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar 
protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
A 15:  >= 2 mm 
B 125:  >= 3 mm 
C 250:  >= 5 mm 
D 400:  >= 6 mm 
E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma 
UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma 
UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 
tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions 
de sorra, gotes fredes, etc.). 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre 
de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per 
tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de 
tipo, marcado, control de calidad. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
El codi de la norma UNE EN 124 
La classe segons la norma UNE EN 124 
El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, 
i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

____________________________________________________________________  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK1- -  BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK1-0M3O. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o 
interceptors i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
Fosa gris 
Fosa dúctil 
Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 
del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 
alguna de les classes següents: 
Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i 
ciclistes. 
Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada 
de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la 
vorera 
Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 
corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon 
estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior 
antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, 
ambdós han de tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no 
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ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el 
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un 
dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
Amb un dispositiu de tanca 
Amb suficient massa superficial 
Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui 
obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la 
tapa o reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 
7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa 
en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 
i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només 
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment 
i tancament, han de complir les especificacions següents: 
Un o dos elements: 
Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
Tres o més elements: 
Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
Dimensions:  ± 1 mm 
Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir 
les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual 
a la pas lliure 
Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
Ranures: 
Llargària:  <= 170 mm 
Amplària: 
Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
Forats: 
Diàmetre: 
Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 
100º. 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 
tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions 
de sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i 



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS  - 60 -   

 

sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents 
a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 
colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre 
de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per 
tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de 
tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de 
suministro de piezas moldeadas. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
El codi de la norma UNE EN 124 
La classe segons la norma UNE EN 124 
El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, 
i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
____________________________________________________________________________ 
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFA -  TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
BFA7- -  TUB DE PVC-U A PRESSIÓ 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) 
no plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió. 
S'han considerat els elements següents: 
Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
Per a encolar 
Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de 
la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea 
o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense 
escletxes, cavitats o d'altres defectes superficials que impedeixin assolir els 
requeriments necessàris per al seu ús. 
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a 
la llum visible. 
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat 
definides a la taula 1 de l'UNE-EN 1452-2. 
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de 
complir l'especificat a l'UNE-EN 1452-2. 
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió 
interna (UNE-EN 921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2. 
Han de complir la legislació sanitària vigent. 
Els junts han de ser estancs. 
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser 
aixamflanats, en cap cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva. 
El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte 
desfavorable sobre les propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de 
manera que no compleixi amb els requisits funcionals especificats a l'UNE-EN 
1452-5. 
Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les 
següents inscripcions: 
Número del RSI 
Inscripció "AGUA" 
Gruix mínim de la paret (mm): 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦           Pressions nominals PN  (bar)              ¦ 
¦   DN   ¦-----------------------------------------------------¦ 
¦        ¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8  ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦ 
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦   12   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   16   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   20   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  -   ¦ 
¦   25   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  2,3 ¦  -   ¦ 
¦   32   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,5  ¦  1,6 ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  2,9 ¦  -   ¦ 
¦   40   ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,6  ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  -   ¦ 
¦   50   ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0  ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  4,6 ¦  -   ¦ 
¦   63   ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5  ¦  3,0 ¦  3,8 ¦  4,7 ¦  5,8 ¦  -   ¦ 
¦   75   ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9  ¦  3,6 ¦  4,5 ¦  5,6 ¦  6,8 ¦  -   ¦ 
¦   90   ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5  ¦  4,3 ¦  5,4 ¦  6,7 ¦  8,2 ¦  -   ¦ 
¦  110   ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4  ¦ 4,2  ¦  5,3 ¦  6,6 ¦  8,1 ¦ 10,0 ¦ 
¦  125   ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,8  ¦  6,0 ¦  7,4 ¦  9,2 ¦ 11,4 ¦ 
¦  140   ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3  ¦ 5,4  ¦  6,7 ¦  8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦ 
¦  160   ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9  ¦ 6,2  ¦  7,7 ¦  9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦ 
¦  180   ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5  ¦ 6,9  ¦  8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦ 
¦  200   ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2  ¦ 7,7  ¦  9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦ 
¦  225   ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9  ¦ 8,6  ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦  -   ¦ 
¦  250   ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7  ¦ 9,6  ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦  -   ¦ 
¦  280   ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6  ¦10,7  ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦  -   ¦ 
¦  315   ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7  ¦12,1  ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦  -   ¦ 
¦  355   ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9  ¦13,6  ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦  -   ¦ 
¦  400   ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3  ¦15,6  ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦  -   ¦ 
¦  450   ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8  ¦17,2  ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦  -   ¦ 
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¦  500   ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3  ¦19,1  ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦  -   ¦ 
¦  560   ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2  ¦21,4  ¦ 26,7 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  630   ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3  ¦24,1  ¦ 30,0 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  710   ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8  ¦27,2  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  800   ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5  ¦30,6  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  900   ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦ 1000   ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Pressió de treball (t: temperatura servei): 
t <= 25°C:  <= pressió nominal 
25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit 
a l'annex A de l'UNE-EN 1452-2). 
Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2% llum visible 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 80°C 
Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5% 
Toleràncies: 
Diàmetre exterior mig (mm): 
+--------------------------------+ 
¦    Diàmetre      ¦ Tolerància  ¦ 
¦    nominal dn    ¦  Diàmetre   ¦ 
¦------------------¦-------------¦ 
¦     <= 50        ¦    + 0,2    ¦ 
¦  63 <= dn <= 90  ¦    + 0,3    ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦    + 0,4    ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦    + 0,5    ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦    + 0,6    ¦ 
¦       225        ¦    + 0,7    ¦ 
¦       250        ¦    + 0,8    ¦ 
¦       280        ¦    + 0,9    ¦ 
¦       315        ¦    + 1,0    ¦ 
¦       355        ¦    + 1,1    ¦ 
¦       400        ¦    + 1,2    ¦ 
¦       450        ¦    + 1,4    ¦ 
¦       500        ¦    + 1,5    ¦ 
¦       560        ¦    + 1,7    ¦ 
¦       630        ¦    + 1,9    ¦ 
¦ 710 >= dn <=1000 ¦    + 2,0    ¦ 
+--------------------------------+ 
La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant 
per a un interval de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm. (e) es el valor 
superior d'aquest interval. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126. 
TUBS: 
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les 
toleràncies definides a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2. 
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa 
PER A UNIÓ ENCOLADA: 
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de 
l'element. 
L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'. 
Diàmetre interior mig de l'embocadura: 
+---------------------------------------+ 
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior  ¦ 
¦      dn (mm)     ¦ embocadura   (mm)  ¦ 
¦                  ¦---------¦----------¦ 
¦                  ¦  d mín  ¦ d màx    ¦ 
¦------------------¦---------¦----------¦ 
¦     dn <= 90     ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦ 
¦       225        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦ 
¦       250        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦ 
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¦       280        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦ 
¦       315        ¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦ 
+---------------------------------------+ 
Llargària mínima de l'embocadura: 
(0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 
resta de casos:  0,5 dn + 6 mm 
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT: 
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma. 
El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 681-1. 
Diàmetre interior mig de l'embocadura: 
dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 
63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 
dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm 
Llargària d'entrada de l'embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm 
Fondària mínima d'embocament: 
dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn - 2e 
dn > 280:  70 mm + 0,15 dn - 2e 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars. 
TUBS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han 
de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i 
separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 
m. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la 
elaboración, circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con 
los productos alimenticios y alimentarios. 
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Generalidades. 
TUBS: 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: 
Tubos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades: 
Denominació del producte 
Contingut net 
Nom del fabricant o raó social 
TUBS: 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben 
visible les dades següents: 
UNE EN 1452 
Nom del fabricant o marca comercial 
Sigles PVC-U 
Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 
Pressió nominal PN 
Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 
Número de la línia d'extrussió 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA 
D'ESTANQUITAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
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Sistema 4: Declaració de prestacions 
Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent 
informació: 
Tamany nominal 
Identificació del fabricant 
El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de 
duresa com a sufixes 
Marca de certificació d'una tercera part 
El trimestre i l'any de fabricació 
La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 
Resistència als olis (O), si procedeix 
La abreviatura del cautxú 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
materials. 
Control de la documentació tècnica subministrada. 
Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material. 
Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la 
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
____________________________________________________________________________ 

 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFWB- -  ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, 
derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i 
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual 
pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir 
les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
Material 
Tipus 
Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats 
i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que 
transportin. 
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____________________________________________________________________________ 
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYG- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, 
etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al 
tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 
instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
Material 
Tipus 
Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats 
i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que 
transportin. 
____________________________________________________________________________ 
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2Q- -  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL 

PLÀSTIC 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
Tubs de PVC corrugats 
Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
Tubs de material lliure d'halògens 
Tubs de polipropilè 
Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en 
ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin 
fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 
milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de 
los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
Nom del fabricant 
Marca d'identificació dels productes 
El marcatge ha de ser llegible 
Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 
següents: 
Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
Control de la documentació tècnica subministrada 
Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 
capacitat) 
Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
Assaigs: 
Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 
de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a 
obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS 
I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material 
de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
En cada subministrament: 
Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o 
etiquetes). 
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
Comprovació dimensional  (3 mostres). 
Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents 
assaigs (UNE EN 50086-1): 
Resistència a compressió 
Impacte 
Assaig de corbat 
Resistència a la propagació de la flama 
Resistència al calor 
Grau de protecció 
Resistència a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. 
La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de 
qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 
EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada 
assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER 
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A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i 
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció 
visual o les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 
50086-1 i UNE EN 50086-2-4.  
____________________________________________________________________________ 
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 

PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BJM4- -  COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la 
bateria o al ramal i equips auxiliars per a la centralització de lectures. 
S'han considerat els tipus de comptadors següents: 
Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria 
estanca i transmissor magnètic 
Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material 
sintètic, pantalla digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina 
axial i transductor electrònic 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és 
ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
COMPTADORS: 
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la 
qualitat de l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres 
defectes superficials. 
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant 
de l'interior com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder 
ser comprovat sense desmuntar-lo. 
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble 
que indiqui la direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la 
sortida. 
El comptador ha d'estar homologat i precintat. 
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat 
adequades al ús a que es destina. Els materials no s'han de veure afectats de 
manera adversa per les variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall 
de temperatures de treball. 
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de 
fabricar-se amb materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-
contaminants i biològicament inerts. 
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la 
corrosió interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial 
adequat. 
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment 
llegible, segura i sense ambigüitats visuals. 
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer 
en el totalitzador o immediatament al costat del número indicat. 
COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC: 
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua 
mesurat, aquesta informació ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat 
del volum d'aigua mesurat. 
S'ha d'incloure un element que permeti controlar l'operació correcte del display. 
El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
COMPTADORS: 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i 
la intempèrie. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
COMPTADORS: 
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua 
fría. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS: 
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent 
informació com a mínim: 
Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 
La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 
L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 
Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 
El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE 
La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 
La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició 
horitzontal o vertical respectivament 
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
materials. 
Control de la documentació tècnica subministrada. 
Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons 
projecte. 
Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats. 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 

____________________________________________________________________________ 
BK -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
BK2 -  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BK22- -  COMPTADOR AMB CONNEXIONS PER A EMBRIDAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BK22-0SQK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Comptadors de manxa o de turbina per a roscar o embridar. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser un aparell normalitzat i homologat de mesura de cabal. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de 
circulació del fluid. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetat, amb les obertures protegides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, pols i humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 60510:2004 Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial 
de los contadores de volumen de gas de membranas deformables. 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles. 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de dur una placa amb les característiques següents: 
Volum cíclic 
Cabal màxim 
Cabal mínim 
Pressió màxima 
Número sèrie i any fabricació 
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat 
d'instruccions de muntatge. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
materials. 
Control de la documentació tècnica subministrada. 
Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons 
projecte. 
Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de controlar globalment. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
____________________________________________________________________________ 

 

BK -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
BK2 -  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BK23- -  COMPTADOR AMB CONNEXIONS PER A ROSCAR 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Comptadors de manxa o de turbina per a roscar o embridar. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser un aparell normalitzat i homologat de mesura de cabal. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de 
circulació del fluid. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetat, amb les obertures protegides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, pols i humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 60510:2004 Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial 
de los contadores de volumen de gas de membranas deformables. 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
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Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles. 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de dur una placa amb les característiques següents: 
Volum cíclic 
Cabal màxim 
Cabal mínim 
Pressió màxima 
Número sèrie i any fabricació 
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat 
d'instruccions de muntatge. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
materials. 
Control de la documentació tècnica subministrada. 
Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons 
projecte. 
Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de controlar globalment. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 

____________________________________________________________________________ 
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNE -  FILTRES 
 
BNE1- -  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Filtres coladors per a muntar entre tubs. 
S'han considerat els tipus següents: 
Filtres per a muntar amb brides 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element 
filtrant. 
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar 
l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no 
disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de 
circulació del fluid. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
Nom del fabricant o marca comercial 
Pressió nominal 
Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre 
FILTRES EMBRIDATS: 
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat 
entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element 
filtrant. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar 
aparat. 
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent. 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

____________________________________________________________________________ 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06D- -  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06D-0L9K. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua 
i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no 
estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
Consistència tova:  6 - 9 cm 
Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures 
d'edificació ha de complir: 
Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  Nul·la 
Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
Consistència fluida:  ± 20 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha 
d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre 
ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la 
col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
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L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, 
el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment 
s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els 
granulats. 
3.- UNITAT I 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 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LSZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
Ciments de ram de paleta MC 
Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions. 
2.- CONDICIONS 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'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat 
de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 
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 rebut, a 
càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B6- -  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B6-107E. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, 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 ha 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 geomètriques 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 de ser tal que no produeixi 
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments 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 prescripcions que les barres 
corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament 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 significativa 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'aparèixer 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) 
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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 circumscriu 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 temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera 
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar 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 formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades 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 per mitjans manuals (cisalla, 
etc.) o maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar 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).  
____________________________________________________________________________ 
I -  PARTIDES D'OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R2 -  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra  
  
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el 
límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 
105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
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- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de 
les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions 
següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que 

no contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos 

els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus 
de la Construcció i Enderroc' de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos 
a l'obra per a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu 
que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del 
seu destí final.  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada 
de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus 
compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del 
tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del 
trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja 
i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per 
tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de 
Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 
europea de residuos.  
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.  

____________________________________________________________________________ 

  

I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R642M0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 

residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure 
i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus 
de la Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió 
de Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en 
funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a 
mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número 

de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa 

la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, 
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cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi 

LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per 
la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 
europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.  
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P -  PARTIDES D'OBRA 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146- -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge 
de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
Vorada col·locada sobre terra o formigó 
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Demolició de l'element amb els mitjans adients 
Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per 
la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
Mètode d'enderroc i fases 
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
Cronograma dels treballs 
Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar 
les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
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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 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 actualizan 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 aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones.  
____________________________________________________________________________  
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214R- -  ENDERROC DE PARET 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214R-8GX3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i 
càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
Envans i paredons d'obra de ceràmica 
Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
Envans de vidre emmotllat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
Trossejament i apilada de la runa 
Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a 
una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment 
senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada 
rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un 
extintor manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de 
col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a 
terme l'apuntalament en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat 
de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les 
condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de 
material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar 
dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut 
sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, 
els apuntalaments, les bastides i les tanques. 
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Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu 
funcionament, es notificarà immediatament a la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció. 
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. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se 
a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara 
que estiguin en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en 
estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en 
puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser 
afectades per l'aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals 
després d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i 
pilars del nivell en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la 
càrrega que hi ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i 
s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set 
vegades el seu gruix. 
ENVANS I PAREDONS: 
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre 
superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar 
prèviament el sostre. 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure 
els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin 
els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals 
en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes 
no més gran a l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones. 

________________________________________________________________________ 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W- -  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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 modificacions 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 treball que ha de ser aprovat per 
la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
Mètode d'enderroc i fases 
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
Cronograma dels treballs 
Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del 
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P221C- -  EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221C-DYZK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades 
amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les 
dames si és el cas 
Excavació de les terres 
Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 
de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), 
que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que 
té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que 
té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, 
o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes 
i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita 
de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
Planor:  ± 40 mm/m 
Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
Nivells:  ± 50 mm 
Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
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quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents: 
Amplària:  >= 4,5 m 
Pendent: 
Trams rectes:  <= 12% 
Corbes:  <= 8% 
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, 
per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins 
al moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un 
punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per 
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 
m, es doni algun dels casos següents: 
S'hagi de treballar a dins 
Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. 
Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de 
l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, 
de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres 
i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de 
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per 
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a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre 
el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos 
DB-SE-C. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del 
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 actualizan 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). 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

___________________________________________________________________ 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P221E- -  EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221E-0001. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas 
d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua 
o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades 
amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les 
dames si és el cas 
Excavació de les terres 
Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 
de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
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SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), 
que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que 
té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que 
té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, 
o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes 
i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita 
de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
Planor:  ± 40 mm/m 
Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
Nivells:  ± 50 mm 
Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents: 
Amplària:  >= 4,5 m 
Pendent: 
Trams rectes:  <= 12% 
Corbes:  <= 8% 
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
El talús ha de ser fixat per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 
m, es doni algun dels casos següents: 
S'hagi de treballar a dins 
Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 
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obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. 
Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de 
l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, 
de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al 
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència 
de serveis. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres 
i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de 
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per 
a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre 
el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos 
DB-SE-C. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del 
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 actualizan 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). 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
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____________________________________________________________________________ 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2253- -  REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES O RECICLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2253-547B. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al 
reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva 
cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una 
excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
Preparació de la zona de treball 
Situació dels punts topogràfics 
Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig dels nivells 
Aportació del material 
Reblert i estesa per tongades succesives 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a 
aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a 
la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació 
prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec 
de condicions corresponent. 
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). 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la 
rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha 
de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de 
filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst 
d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 
Mida del granulat:  <= 76 mm 
Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient 
sigui inferior a: 
0°C en reblert o estesa de grava 
2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a 
evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb 
piconadora manual (picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no 
s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de 
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, 
i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos 
DB-SE-C. 
____________________________________________________________________________ 

 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2255- -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva 
extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús 
de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Situació dels punts topogràfics 
Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
Execució del rebliment 
Humectació o dessecació, en cas necessari 
Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles 
a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
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compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt 
que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de 
filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema 
previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades 
al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
Planor:  ± 20 mm/m 
Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior 
del tub 
La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la 
zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient 
sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la 
resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que 
es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han 
de corregir abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement 
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas 
de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal 
d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi 
assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma 
que l'humitat resultant sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 
contacte, ha assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que 
la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
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salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 
danys a la canonada instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva 
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per 
pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 
estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, 
s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de 
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, 
i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior 
a l'admissible. 
Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat 
en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una 
superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa 
de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ 
(NLT-103). 
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en 
la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 
m lineals com a màxim. 
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts 
de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit 
longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una 
transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació 
serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats 
a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció 
visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell 
de materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser 
superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), 



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS  - 91 -   

 

i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de 
les zones contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte 
en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques 
expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega 
ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota 
la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui 
clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, 
i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit. 

  

____________________________________________________________________________ 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P23 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
P233- -  ESTREBADA DE RASA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, 
per una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 
S'han considerat els elements següents: 
Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés 
d'excavació 
Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF. 
CONDICIONS GENERALS: 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de 
ser les que especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no 
es produeixin desplaçaments. 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho 
requereixin. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han 
d'ajustar a l'indicat per la DF. 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació 
s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses. 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges 
horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del 
personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, 
particularment després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas 
necessari. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 29 de diciembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación. NTE-ADZ/1976: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas 
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y pozos. 
____________________________________________________________________________ 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R2- -  DEPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R2-EU2H,P2R2-EU2T. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on 
se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 
eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que 
se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, 
emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que 
determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 
7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 
europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
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de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció. 
____________________________________________________________________________ 

 

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
P4E0- -  ACER PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4E0-DAVK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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 parets 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 operacions 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 òxids no adherents, pintures, 
greixos ni altres substàncies perjudicials. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de 
ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior 
a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser 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, potes 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 forquilla, en barres sotmeses 
a esforços de compressió. 
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (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·leles:  >= 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 les 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 temperatura ambient, mitjançant 



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS  - 94 -   

 

doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera 
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari 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 del morter o 
formigó. 
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir 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 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
____________________________________________________________________________ 

 

P4 -  ESTRUCTURES 
 
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 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4E2-DWXX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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 de central o elaborat a l'obra 
i col·locat manualment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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 no 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 mantenir la posició prevista a 
la DT. 
En compactar el formigó han de quedar plens tots els 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 temperatura 
pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS  - 95 -   

 

precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
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, sense 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 gruix màxim de la tongada 
depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
____________________________________________________________________________ 

  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
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 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4E4-5NRQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de 
morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, 
col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra 
de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la col·locació de l'armadura 
de reforç amb barrers corrugades d'acer i el massissat amb formigó de traves i 
brancals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig de les parets 
Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte 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 accions horitzontals 
Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades 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 prescripcions establertes en 
l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la 
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durabilitat 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 llargària màxima no més gran de 20 
m, separades amb junts estructurals. 
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on 
poden haver-hi peces de mig bloc. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. 
Per a la realització de totes les singularitats, els 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 control 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 unió 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 suficient 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 gruix 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 definides 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/total 
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 òxids no adherents, pintures, 
greixos ni altres substàncies perjudicials. 
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de 
ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior 
a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
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 per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831. 
FORMIGONAMENT: 
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Després del formigonament les armadures han de mantenir 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 els 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 oscil·li entre els 5°C i els 
40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 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 tenir la humitat necessària 
abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté 
additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords 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 físiques o climàtiques fins que 
hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament 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 fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, 
sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 
ARMADURES: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera 
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
FORMIGONAMENT: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada 
depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per 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 100% 
del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements 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 diferents dels 
que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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'alçat dels tancaments. 
Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de 
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blocs dels següents punts: 
Humitat dels blocs 
Col·locació 
Obertures 
Travat 
Junts de control 
Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans 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 instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 
previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 
normativa vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans 
d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions 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 irregularitats observades.  
____________________________________________________________________________ 

 

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
P4E5- -  PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4E5-DJMR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de 
morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, 
col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra 
de marbre, per a quedar vist o per a revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig de les parets 
Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
Repàs dels junts i neteja del parament 
Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades 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 prescripcions establertes en 
l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la 
durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció 
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de les classes d'exposició. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb 
el modulat general. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces 
no ha de ser més petit que el través de la peça. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà 
d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
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 control han de ser senceres, 
plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient 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. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir 
una fondària <= 5 mm. 
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 gruix 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 definides 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/total 
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 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 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 tenir la humitat necessària 
abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté 
additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que 
ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts 
horitzontal i vertical. 



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS  - 100 -   

 

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha 
de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar. 
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar 
per tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. 
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per 
tal de suportar la pressió del formigó fresc. 
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que 
hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament 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 fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, 
sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 
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 100% 
del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements 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 diferents dels 
que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat 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 abans 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 instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 
previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 
normativa vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans 
d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions 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 irregularitats observades. 
____________________________________________________________________________ 
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P8 -  REVESTIMENTS 
 
P89 -  PINTATS 
 
P892- -  FREGAT D'ÒXID, NETEJA I REPINTAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 
diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el 
cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries 
i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 
d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
Humitat relativa de l'aire > 60% 
En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar 
la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions 
del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 
tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni 
òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o 
de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues 
capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb 
pintura. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
P9G5- -  PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT, ACABAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9G5-61SR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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 operacions següents: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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 del seu plec de condicions. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap 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'especificat 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'indicat en el primer apartat, on 
s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat 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 recobriment mínim i no han de 
produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat 
armadures col·locades en posició definitiva. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la 
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les 
precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les 
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. 
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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 ciments amb 
un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir 
l'enduriment del formigó 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 de permetre la circulació del 
personal i evitar danys al formigó fresc. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents 
al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts 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 dels acords amb les vores, sense 
que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen 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 
 
P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
P9G6- -  PAVIMENT DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9G6-4XON. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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: 
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre 
ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix 
i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions. 
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el 
gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar 
reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de 
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procurar que coincideixin amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 
86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
Gruix:  ± 10% del gruix 
Nivell:  ± 10 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 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, 
s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com 
a mínim: 
15 dies en temps calorós i sec 
7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
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 dels acords amb les vores, sense 
que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen 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 
 
P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
P9G8- -  PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABAT AMB ADDITIUS 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres 
o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb 
l'execució d'una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
Amb estenedora de formigó 
Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació amb estenedora: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
Col·locació del formigó 
Realització de la textura superficial 
Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
Abocat, escampat i vibrat del formigó 
Realització de la textura superficial 
Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
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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. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
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 del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de 
reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap 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. 
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli 
la DF. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 
86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
Nivell:  ± 10 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'especificat en l'article 5.9 de 
l'annex 11 de la norma EHE-08. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar 
en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de 
garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en 
els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la 
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les 
precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les 
indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar 
constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 
35°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat 
de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi 
estat aprovat per la DF. 
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 es prenen mesures per 
tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 
favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada 
de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 
cm. 
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 de permetre la circulació del 
personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i 
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condicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de 
la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg 
d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o 
quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici 
de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de 
contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, 
segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més 
proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals 
de contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del 
formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha 
d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que 
la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes 
no han de passar més de 30 minuts. 
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de 
cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció 
és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, es 
disposarà un junt transversal. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar 
uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de 
passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat 
i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una 
aplanadora corba. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF 
autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir 
l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents 
al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts 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. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà 
net. No tindrà irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-
334). 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments 
acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient 
per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora 
no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i 
als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes 
consecutives sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes 
de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es 
formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia 
de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó 
prèviament construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per 
a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar 
en el cas de formigonament en rampa. 
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La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, 
comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini 
mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i 
a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de 
formigonament. 
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar 
discontinuïtats en la distribució de fibres 
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin 
de forma paral·lela a les superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern 
es procurarà no generar zones amb excés de pasta i absència de fibres 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la 
DT, comprovada i acceptada expressament per la DF. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les 
tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de 
dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació 
de la superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que 
sigui necessari. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Orden de 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, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  
____________________________________________________________________________ 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9V -  ESGLAONS 
 
P9V9- -  ESGLAÓ DE PVC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9V9-4ZB1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Esglaó format amb làmina de PVC col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió 
aquosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació de l'adhesiu 
Col·locació de la làmina de PVC 
Segellat dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
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A l'esglaonat no hi ha d'haver peces escantonades, taques d'adhesiu ni d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 
Les bandes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana i llisa de textura uniforme. 
La posició de la cantonera reforçada ha de protegir correctament la vora exterior 
de l'esglaó. 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
La línia de pendent de l'esglaonat s'ha d'ajustar al perfil previst. 
Els junts han de ser a tocar i han d'estar tancats en fred pel procediment de 
soldadura líquida. 
Els junts han d'estar fets en el davanter a 2 o 3 cm per sobre l'estesa inferior. 
Toleràncies d'execució: 
Planor:  ± 2 mm/m 
Horitzontalitat:  ± 0,3% 
Línia del pendent:  ± 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C. 
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 
El suport ha d'estar sec i net i ha de complir les condicions de planor i nivell 
que s'exigeixin a l'esglaó acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial 
mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1). 
Els rotlles de material s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del 
local per pavimentar. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 
g/m2. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. 
Un cop fet el segellat dels junts, s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el 
producte encara sigui fresc. 
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  

____________________________________________________________________________ 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
P9Z3- -  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9Z3-DP8J. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o 
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Tallat i doblegat de l'armadura 
Neteja de les armadures 
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Neteja del fons de l'encofrat 
Col·locació dels separadors 
Muntatge i col·locació de l'armadura 
Subjecció dels elements que formen l'armadura 
Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 
indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de 
ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior 
a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix 
ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a 
l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la 
peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas 
d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% 
de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una 
barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la 
zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a 
la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per 
aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de 
complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de 
l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins 
la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments 
en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 
69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura 
de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments 
epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar 
segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol 
cas, s'ha de complir l'especificat en l'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 formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla 
de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica 
a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment 
no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. 
de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà 
el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, 
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encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, 
a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, 
posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions 
de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 
mm) 
Posició: 
En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat 
en l'article 69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.4 de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera 
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de 
produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han 
de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de 
fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han 
de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 
36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a 
retalls i empalmaments. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb 
observació dels següents punts: 
Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
Rectitud. 
Lligams entre les barres. 
Rigidesa del conjunt. 
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Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les 
persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements 
tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat 
previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 
adequades. 

  

____________________________________________________________________________ 

  

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB1 -  BARANES 
 
PB12- -  BARANA D'ACER, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB12-DIY2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit 
de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter 
de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
Replanteig 
Preparació de la base 
Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 
l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una 
distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, 
uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora 
superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor 
característic de la de força ha de ser de: 
Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic 
en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes 
d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada 
una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig:  ± 10 mm 
Horitzontalitat:  ± 5 mm 
Aplomat:  ± 5 mm/m 
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BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb 
morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra 
la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets 
laterals per mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una 
peça de connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
Alçària:  ± 10 mm 
Separació entre muntants:  Nul·la 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot 
el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins 
que quedi fixat definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de 
començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin 
haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació 
dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció 
depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i 
la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 
mm d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha 
d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de 
coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 
Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es 
tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 
fonamentació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es 
fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en 
aquest tipus de control. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 
previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 
normativa vigent. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
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D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB3 -  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
 
PB31- -  REIXA D'ACER, COL·LOCADA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB31-HAGV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de 
la reixa, col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de 
ciment o amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig 
Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 
Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions 
mecàniques 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 
l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig:  ± 10 mm 
Horitzontalitat:  ± 5 mm 
Aplomat:  ± 5 mm/m 
REIXA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de 
ciment pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les 
fixacions mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió. 
Toleràncies d'execució: 
Alçària:  ± 10 mm 
Separació entre muntants:  ± 3 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. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot 
el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins 
que quedi fixat definitivament al suport. 
REIXA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de 
començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin 
haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació 
dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció 
depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i 
la vora dels elements resistents. 
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S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 
mm d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha 
d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
3.- UNITAT I 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.  
____________________________________________________________________________ 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENATGES 
 
PD55- -  CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD55-E3O9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
Caixa de formigó 
Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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 fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
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 
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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 en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 
86 de l'EHE-08 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme 
i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. 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 discontinuïtats 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 oscil·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 fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat 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 humitejades 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 actualizan 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 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2-1C «Drenaje superficial». 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENATGES 
 
PD5T- -  REIXA D'ACER PER A DRENATGES, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD5T-42FO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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 operacions 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 sòlidament fixat 
amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element 
drenant. 
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 puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
El filtre ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. 
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 desperfectes, 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. 
REIXA LINIAL: 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà 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 parcial. Aquestes proves es 
realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions 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'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot 
el material afectat. 



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL GRAN I ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA DE MÀQUINES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONÈS)  

 

 

DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS  - 117 -   

 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK1- -  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK1-DX9O,PDK1-D001. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Comprovació de la superfície de recolzament 
Col·locació del morter d'anivellament 
Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de 
sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No 
ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només 
podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el 
paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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 actualizan 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 ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFA -  TUBS DE PVC 
 
PFA8- -  TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per 
a transport i distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en 
canalitzacions per a soterrar, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden 
donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al 
llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
Unió encolada 
Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
Replanteig de la conducció 
Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
Execució de totes les unions necessàries 
Neteja de la canonada 
Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, 
la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents 
trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 
col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà 
d'accessoris del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les 
unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; 
segons correspongui al tipus d'unió definit per a la instal·lació. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 
mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 
300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment 
o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 
passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. 
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La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
Tubs PVC: 
+---------------------------------------+ 
¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦ 
¦           ¦---------------------------¦ 
¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦ 
¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦ 
¦-----------¦------------¦--------------¦ 
¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦ 
¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦ 
¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦ 
¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦ 
¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦ 
+---------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra 
de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb 
cura. 
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre 
les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el 
fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a 
daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb 
un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per 
a unir. 
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 
rebaves. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris 
adequats. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar 
aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel 
lubricant, l'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. 
No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament 
de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els 
que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, 
la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la 
DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
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El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es 
pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament 
dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 
és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba 
o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 
de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 
DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han 
de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 
repercussió de les peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs 
ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el 
traçat previst. 
Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
Suportació 
Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació 
Diàmetres 
Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
Distància a altres elements i conduccions. 
Resistència al foc del material. 
Sectorització 
Elements, sifons i pericons. 
Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops 
Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament 
i evacuació d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de 
l'edificació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Manteniment de la instal·lació. 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 
realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 
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l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

  

PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
PFB3- -  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a 
pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 
soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una 
temperatura de servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 
situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, 
etc.). 
Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden 
donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al 
llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
Replanteig de la conducció 
Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
Execució de totes les unions necessàries 
Neteja de la canonada 
Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, 
la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents 
trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 
col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament 
per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris 
que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el 
tipus d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 
mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de 
curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
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¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment 
o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 
passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars 
(suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub 
efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
Tub polietilè densitat alta: 
Trams verticals: DN x 20 mm 
Trams horitzontals: DN x 15 mm 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra 
de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb 
cura. 
Gruix del llit de sorra: 
Polietilè extruït: >= 5 cm 
Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
Polietilè extruït: >= 60 cm 
Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre 
les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el 
fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a 
daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo 
rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb 
un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 
rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i 
l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar 
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aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament 
de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els 
que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, 
la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la 
DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es 
pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament 
dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 
és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba 
o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 
de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 
DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han 
de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 
repercussió de les peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs 
ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el 
traçat previst. 
Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
Suportació 
Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
Distància a altres elements i conduccions. 
Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Manteniment de la instal·lació. 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 
realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
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materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2N- -  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS 

ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
Tubs de PVC corrugats 
Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
Tubs de material lliure d'halògens 
Tubs de polipropilè 
Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Tubs col·locats encastats 
Tubs col·locats sota paviment 
Tubs col·locats sobre sostremort 
Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig del traçat del tub 
L'estesa, fixació o col·locació del tub 
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre 
la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 
aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 
expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 
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accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 
característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen 
a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra 
de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de 
sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció 
mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, 
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat 
i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-
2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-
1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-
4: requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 
previst. 
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i 
al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
Verificar el grau de protecció IP 
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 
secció. 
Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada 
a terra. 
Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 
canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 
accessoris adequats. 
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
PJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
PJM3- -  COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra: 
Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o 
a un ramal. 
Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Per a la col·locació de comptadors: 
Replanteig de la unitat d'obra 
Preparació de les unions 
Col·locació del comptador 
Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
Prova de servei 
Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada: 
Replanteig d'unitat d'obra 
Col·locació del punt de lectura centralitzada 
Execució de les connexions elèctriques 
Comprovació del funcionament 
Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb 
suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 
es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, 
han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una 
vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les 
especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Posició:  ± 20 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es 
procedeixi a la seva unió. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
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de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 
Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra 
d'escomesa o armari de comptador i elements següents : 
Clau de pas general 
Comptador homologat 
Filtres amb malla d'entre 25 i 50um 
Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 
Vàlvula de retenció 
Sistema de reducció de pressió 
Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 
Existència de desguàs 
Condicions mínimes de subministre 
Estalvi d'aigua 
Senyalització 
Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador 
Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió 
al manómetre. 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  
____________________________________________________________________________ 
PK -  INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
PK2 -  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
PK22- -  COMPTADOR AMB CONNEXIONS AMB BRIDES, MUNTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PK22-E3XC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Comptadors de manxa o turbina muntats entre tubs. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Amb connexions roscades 
Amb connexions embridades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació de l'aparell sobre el seu suport 
Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal·lar en un lloc accessible, visible, sec i ventilat, i de manera 
que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
No s'ha de col·locar en cambres d'instal·lacions si no són per al seu ús exclusiu. 
Abans del comptador s'ha de col·locar una aixeta de pas de les característiques 
que requereix la instal·lació. 
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La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Alçària col·locació:  <= 2,2 m 
Toleràncies d'instal·lació: 
Posició:  ± 50 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
S'ha de comprovar que les rosques, les brides, els junts i els cargols estiguin 
en bon estat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos. 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles. 
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 
Verificació de l'emplaçament, instal·lació i seguretat dels equips de regulació. 
Verificació de l'emplaçament del recinte de comptadors. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Verificació de l'assaig d'estanquitat en funció de la pressió de subministrament. 
Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 
L'estanquitat de la instal·lació s'ha de donar com correcta si no s'observa una 
disminució de la pressió. 
L'empresa instal·ladora ha d'emetre certificat d'escomesa interior de gas, 
instal·lació comú de gas, d'instal·lació individual de gas, segons el tipus 
d'instal·lació realitzada. 
El temps i la pressió de prova han de venir donades, en funció de la pressió 
màxima operativa de subministrament: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦   Pressió màxima   ¦    Pressió de    ¦    Temps    ¦ 
¦  d'operació (MOP)  ¦      prova       ¦   durada    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦    2 < MOP <= 5    ¦   > 1,4 x MOP*   ¦   1 hora    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   0,1 < MOP <= 2   ¦  > 1,75 x MOP**  ¦  30 minuts  ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   MOP <= 0,1 bar   ¦  > 2,5 x MOP***  ¦  15 minuts  ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
* La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 10 bar, classe 1, 
diàmetre 100 mm o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix 
rang i característiques. 
** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 6 bar, classe 1, 
diàmetre 100 mm o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix 
rang i característiques. 
*** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 1 bar, classe 1, 
diàmetre 100 mm o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix 
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rang i característiques. Quan la prova es realitzi amb una pressió fins a 0,05 
bar, aquesta es verificarà amb un manòmetre de columna d'aigua en forma d'U"+-" 
500 mca com a mínim. 
El temps de prova pot ser de 10 minuts si la longitud del tram a provar és 
inferior a 10 m. 

 

PK -  INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
PK2 -  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
PK23- -  COMPTADOR AMB CONNEXIONS AMB ROSCA, MUNTAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Comptadors de manxa o turbina muntats entre tubs. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Amb connexions roscades 
Amb connexions embridades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació de l'aparell sobre el seu suport 
Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal·lar en un lloc accessible, visible, sec i ventilat, i de manera 
que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
No s'ha de col·locar en cambres d'instal·lacions si no són per al seu ús exclusiu. 
Abans del comptador s'ha de col·locar una aixeta de pas de les característiques 
que requereix la instal·lació. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Alçària col·locació:  <= 2,2 m 
Toleràncies d'instal·lació: 
Posició:  ± 50 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
S'ha de comprovar que les rosques, les brides, els junts i els cargols estiguin 
en bon estat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos. 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles. 
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 
Verificació de l'emplaçament, instal·lació i seguretat dels equips de regulació. 
Verificació de l'emplaçament del recinte de comptadors. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Verificació de l'assaig d'estanquitat en funció de la pressió de subministrament. 
Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 
L'estanquitat de la instal·lació s'ha de donar com correcta si no s'observa una 
disminució de la pressió. 
L'empresa instal·ladora ha d'emetre certificat d'escomesa interior de gas, 
instal·lació comú de gas, d'instal·lació individual de gas, segons el tipus 
d'instal·lació realitzada. 
El temps i la pressió de prova han de venir donades, en funció de la pressió 
màxima operativa de subministrament: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦   Pressió màxima   ¦    Pressió de    ¦    Temps    ¦ 
¦  d'operació (MOP)  ¦      prova       ¦   durada    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦    2 < MOP <= 5    ¦   > 1,4 x MOP*   ¦   1 hora    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   0,1 < MOP <= 2   ¦  > 1,75 x MOP**  ¦  30 minuts  ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   MOP <= 0,1 bar   ¦  > 2,5 x MOP***  ¦  15 minuts  ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
* La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 10 bar, classe 1, 
diàmetre 100 mm o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix 
rang i característiques. 
** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 6 bar, classe 1, 
diàmetre 100 mm o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix 
rang i característiques. 
*** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 1 bar, classe 1, 
diàmetre 100 mm o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix 
rang i característiques. Quan la prova es realitzi amb una pressió fins a 0,05 
bar, aquesta es verificarà amb un manòmetre de columna d'aigua en forma d'U"+-" 
500 mca com a mínim. 
El temps de prova pot ser de 10 minuts si la longitud del tram a provar és 
inferior a 10 m. 

 

PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PNE -  FILTRES 
 
PNE1- -  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació i fixació de la peça a la canonada 
Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema 
de la instal·lació. 
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient 
per permetre'n el desmuntatge i manteniment. 
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
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El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre. 
Les unions han de ser estanques. 
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la 
marca gravada al cos. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles 
entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar 
fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació. 
Toleràncies d'execució: 
Posició:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha 
d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts 
expressament aprovats per aquest. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a 
les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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Amidaments



Projecte constructiu millores a la piscina municipal de Santa Coloma de Queralt

AMIDAMENTS Pàg.:25/06/20 1Data:

PRESSUPOST  MILLORES PISCINA MUNICIPAL SANTA COLOMA DE QUERALTOBRA 01
ACONDICIONAMENT EDIFICI SALA MÀQUINESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGE EQUIPS I ENDERROCCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida per al desmuntatge i retirada de tots els equips de filtració antics, ubicats a l'interior de la sala de màquina,
incloses canonades i elements necessaris per alliberar l'espai necessari per a l'acondicionament de la sala. Inclou p.p.de
gestió de residus.

1 P221E-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

2 P214R-8GX3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enderroc de murs 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 Murs 2 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 Altres 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

3 P221C-DYZK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rasa 62,000 0,250 15,500

TOTAL AMIDAMENT 15,500

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 P2R2-EU2H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Runes procedents de murs 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 P2R2-EU2T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebaix sala 140,000 0,250 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

PRESSUPOST  MILLORES PISCINA MUNICIPAL SANTA COLOMA DE QUERALTOBRA 01
ACONDICIONAMENT EDIFICI SALA MÀQUINESCAPÍTOL 01

EUR



Projecte constructiu millores a la piscina municipal de Santa Coloma de Queralt

AMIDAMENTS Pàg.:25/06/20 2Data:

FORMACIO DE PAVIMENT I DESAIGÜESCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de
D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció

1 P9G5-61SR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment sala 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#2 Zona murs 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#3 Soterrani 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#4 Zona galeria 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim2 P2253-547B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reblert de zona antiga 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Esglaó de làmina de PVC, amb resistència a l'abrasió U4, d'una sola peça amb cantonera reforçada i junt al davanter,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa

3 P9V9-4ZB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graons 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada
sense incloure cèrcols ni llindes

4 P4E4-5NRQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arqueta recollida aigües 1,200 4,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m2 Reixa per a forat de forma no rectangular amb bastiment exterior amb platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i malla de
filferros d'acer inoxidable, electrosoldat, de 2 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb fixacions mecàniques

5 PB31-HAGV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tramex zona arqueta 1,500 1,500 2,250

TOTAL AMIDAMENT 2,250

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter6 PDK1-DX9O

EUR



Projecte constructiu millores a la piscina municipal de Santa Coloma de Queralt

AMIDAMENTS Pàg.:25/06/20 3Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tapa registre canal interior 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

7 PD55-E3O9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Caixa embornal reixa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa tipus barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a canal de drenatge de 100 a 200 mm d'amplària, de
1000 mm de llargària, 20 mm de gruix, recolzada

8 PD5T-42FO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Partida per a la connexió del tub de sortida del dipòsit de compensació piscina petita a desaigüe general. Inclou té, vàlvula
bola DN=63mm, connexió i tram de tub soterrat fins a desaigüe general.

9 PDK1-D001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula buidat piscina petita 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MILLORES PISCINA MUNICIPAL SANTA COLOMA DE QUERALTOBRA 01
ACONDICIONAMENT EDIFICI SALA MÀQUINESCAPÍTOL 01
BARANA DE PROTECCIÓ ESCALACAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella o soldadura

1 PB12-DIY2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Longitud 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOST  MILLORES PISCINA MUNICIPAL SANTA COLOMA DE QUERALTOBRA 01
RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINACAPÍTOL 02
EQUIPS DE FILTRACIÓCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de filtre bobinat de poliester i PRFV de sorra tipus PRAGA o equivalent de 1800mm de
diàmetre, equipat amb manòmetres, purgues d'aire i tap de buidat, per velocitat de filtració de 30m3/h/m2. D'alçada
màxima 2,2mts.

1 EJ6500008

EUR



Projecte constructiu millores a la piscina municipal de Santa Coloma de Queralt

AMIDAMENTS Pàg.:25/06/20 4Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Filtres 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de kit de bateria de 5 vàlvules de PVC manual de diàmetre=160mm, incloses brides,
connexions i petit material.

2 EJ6500009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Joc vàlvules filtres 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Kg Subministrament i col·locació de càrrega filtrant formada per vidre filtrant grau 2 (0,3-3,0mm) - amb sacs de 25 kgs.3 EJ6500012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Filtre nº1 1.460,000 1.460,000

C#*D#*E#*F#2 Filtre nº2 1.460,000 1.460,000

TOTAL AMIDAMENT 2.920,000

Kg Subministrament i col·locació de càrrega filtrant formada per vidre filtrant grau 1 (0,5-1,0mm) - amb sacs 25kgs.4 EJ6500011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Filtre nº1 477,000 477,000

C#*D#*E#*F#2 Filtre nº2 477,000 477,000

TOTAL AMIDAMENT 954,000

Kg Subministrament i col·locació de càrrega filtrant formada per vidre filtrant grau 3 (3,0-7,0mm) - amb sacs de 25 kgs.5 EJ6500016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Filtre nº1 525,000 525,000

C#*D#*E#*F#2 Filtre nº2 525,000 525,000

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

PRESSUPOST  MILLORES PISCINA MUNICIPAL SANTA COLOMA DE QUERALTOBRA 01
RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINACAPÍTOL 02
EQUIPS DE BOMBAMENTCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de bomba autoaspirant de 5,5kW - 230/400Vac trifàssica, per un cabal de 135m3/h a
10m.c.a., inclòs pre-filtre, fabricada amb rodet de bronze o noryl, eix d'acer inoxidable AISI316, tanca mecànica d'acer
inoxidable, p.p. de vàlvules associades i petit material de muntatge.

1 EJ6500010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bombes 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Projecte constructiu millores a la piscina municipal de Santa Coloma de Queralt

AMIDAMENTS Pàg.:25/06/20 5Data:

PRESSUPOST  MILLORES PISCINA MUNICIPAL SANTA COLOMA DE QUERALTOBRA 01
RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINACAPÍTOL 02
EQUIPS DE CONTROL DE CLOR I PHCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de kit panell de regulació Poolbravo marca DOSIM o equivalent, format per controlador de
clor, pH i temperatura, amb sortida de pulsos i 4-20mA, sonda amperomètrica de clor lliure ECL6, sonda de pH, sonda de
temperatura, portasondes. Amb 2 bombes dosificadores bàsiques EMEC 6l/h - digitals. Inclòs petit material de
connexionat, conduccions PTFE 6x4, injeccions, aspiracions i posta en marxa.

1 EJ6500020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Controlador clor i ph 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de dipòsit dosificador de 1250lts de dimensions 1130 x 1250 (ample x altura), amb cubet de
retenció d'obra inclòs, accessoris d'omplerta i buidat. Homologat segons normativa APQ-6, inclosos rètols indicadors de
perill i senyalització del producte.

2 EJ6500021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Dipòsit clor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de dipòsit dosificador amb capacitat per 120 litres i cubeta de retenció, inclosos rètols
indicadors de perill i senyalització del producte.

3 EJ6500004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Dipòsit 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de dutxa rentaülls d'emergència amb estructura d'acer galvanitzat, activació manual
mitjançant tirador (dutxa) i mitjançant palanca (rentaülls), inclosa la connexió a la xarxa d'aigua potable i rètols indicadors. 

4 EJ6500022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MILLORES PISCINA MUNICIPAL SANTA COLOMA DE QUERALTOBRA 01
RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINACAPÍTOL 02
CONDUCCIONS I CONTROL D'OMPLERTACAPÍTOL (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida per a la connexio hidràulica entre els tubs existents i els elements de la nova instal·lació, segons plànols i
esquemes constructius. Inclou tots els treballs i materials necessaris en PVC-U, com vàlvuleria addicional, suports, visors
de líquid, descàrrega, etc. 

1 EJ6500013

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR



Projecte constructiu millores a la piscina municipal de Santa Coloma de Queralt

AMIDAMENTS Pàg.:25/06/20 6Data:

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de nou equip d'omplerta de piscina gran. Inclou instal·lació nou equip de sondes a vas de
compensació, electrovàlvula d'omplerta DN=25, vàlvules de bola, comptador DN=15 i tot el material necessari per anul·lar
la  omplerta antiga i habilitar la nova.

2 EJ6500017

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h
(n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

3 PK22-E3XC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MILLORES PISCINA MUNICIPAL SANTA COLOMA DE QUERALTOBRA 01
RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINACAPÍTOL 02
ELÈCTRICCAPÍTOL (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de quadre elèctric de comandament i control de tots els nous elements, segons esquema
unifilar. Amb rellotge programador, selectors, pilots, connexió de bomba dosificadora, sensors, etc.. Inclou tots els
cablejats necessaris i postada en marxa de la instal·lació.

1 EJ6500015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MILLORES PISCINA MUNICIPAL SANTA COLOMA DE QUERALTOBRA 01
RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINACAPÍTOL 02
NETEJA FONS AUTOMÀTICCAPÍTOL (1) 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de netejafons automàtic per piscina pública de 25mts i 16,4m3/h1 EJ6500006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MILLORES PISCINA MUNICIPAL SANTA COLOMA DE QUERALTOBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:25/06/20 7Data:

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P.A. Seguretat i Salut 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a disposar per la Direcció de l'Obra en concepte d'imprevistos en l'enderroc i acondicionament dels murs i
zona safareigos existents.

2 XPAX0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Projecte constructiu millores a la piscina municipal de Santa Coloma de Queralt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 25/06/20

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €298,87uEJ6500004 Subministrament i muntatge de dipòsit dosificador amb capacitat per 120 litres i cubeta de
retenció, inclosos rètols indicadors de perill i senyalització del producte.

P- 1

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €2.502,98uEJ6500006 Subministrament i muntatge de netejafons automàtic per piscina pública de 25mts i 16,4m3/hP- 2
(DOS MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4.259,22uEJ6500008 Subministrament i muntatge de filtre bobinat de poliester i PRFV de sorra tipus PRAGA o
equivalent de 1800mm de diàmetre, equipat amb manòmetres, purgues d'aire i tap de buidat, per
velocitat de filtració de 30m3/h/m2. D'alçada màxima 2,2mts.

P- 3

(QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €1.473,41uEJ6500009 Subministrament i muntatge de kit de bateria de 5 vàlvules de PVC manual de diàmetre=160mm,
incloses brides, connexions i petit material.

P- 4

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.917,50uEJ6500010 Subministrament i muntatge de bomba autoaspirant de 5,5kW - 230/400Vac trifàssica, per un
cabal de 135m3/h a 10m.c.a., inclòs pre-filtre, fabricada amb rodet de bronze o noryl, eix d'acer
inoxidable AISI316, tanca mecànica d'acer inoxidable, p.p. de vàlvules associades i petit material
de muntatge.

P- 5

(MIL NOU-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €0,90KgEJ6500011 Subministrament i col·locació de càrrega filtrant formada per vidre filtrant grau 1 (0,5-1,0mm) - amb
sacs 25kgs.

P- 6

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €0,90KgEJ6500012 Subministrament i col·locació de càrrega filtrant formada per vidre filtrant grau 2 (0,3-3,0mm) - amb
sacs de 25 kgs.

P- 7

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €2.931,33uEJ6500013 Partida per a la connexio hidràulica entre els tubs existents i els elements de la nova instal·lació,
segons plànols i esquemes constructius. Inclou tots els treballs i materials necessaris en PVC-U,
com vàlvuleria addicional, suports, visors de líquid, descàrrega, etc. 

P- 8

(DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €4.500,00uEJ6500015 Subministrament i muntatge de quadre elèctric de comandament i control de tots els nous
elements, segons esquema unifilar. Amb rellotge programador, selectors, pilots, connexió de
bomba dosificadora, sensors, etc.. Inclou tots els cablejats necessaris i postada en marxa de la
instal·lació.

P- 9

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

 €0,90KgEJ6500016 Subministrament i col·locació de càrrega filtrant formada per vidre filtrant grau 3 (3,0-7,0mm) - amb
sacs de 25 kgs.

P- 10

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €2.225,09uEJ6500017 Subministrament i muntatge de nou equip d'omplerta de piscina gran. Inclou instal·lació nou equip
de sondes a vas de compensació, electrovàlvula d'omplerta DN=25, vàlvules de bola, comptador
DN=15 i tot el material necessari per anul·lar la  omplerta antiga i habilitar la nova.

P- 11

(DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €4.690,00uEJ6500020 Subministrament i muntatge de kit panell de regulació Poolbravo marca DOSIM o equivalent,
format per controlador de clor, pH i temperatura, amb sortida de pulsos i 4-20mA, sonda
amperomètrica de clor lliure ECL6, sonda de pH, sonda de temperatura, portasondes. Amb 2
bombes dosificadores bàsiques EMEC 6l/h - digitals. Inclòs petit material de connexionat,
conduccions PTFE 6x4, injeccions, aspiracions i posta en marxa.

P- 12

(QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS)

 €2.900,00uEJ6500021 Subministrament i muntatge de dipòsit dosificador de 1250lts de dimensions 1130 x 1250 (ample x
altura), amb cubet de retenció d'obra inclòs, accessoris d'omplerta i buidat. Homologat segons
normativa APQ-6, inclosos rètols indicadors de perill i senyalització del producte.

P- 13

(DOS MIL NOU-CENTS EUROS)



Projecte constructiu millores a la piscina municipal de Santa Coloma de Queralt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 25/06/20

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €469,95uEJ6500022 Subministrament i muntatge de dutxa rentaülls d'emergència amb estructura d'acer galvanitzat,
activació manual mitjançant tirador (dutxa) i mitjançant palanca (rentaülls), inclosa la connexió a la
xarxa d'aigua potable i rètols indicadors. 

P- 14

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €18,27m2P214R-8GX3 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 15

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €8,47m3P221C-DYZK Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 16

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €418,63uP221E-0001 Partida per al desmuntatge i retirada de tots els equips de filtració antics, ubicats a l'interior de la
sala de màquina, incloses canonades i elements necessaris per alliberar l'espai necessari per a
l'acondicionament de la sala. Inclou p.p.de gestió de residus.

P- 17

(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €43,88m3P2253-547B Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a
màxim

P- 18

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €11,29m3P2R2-EU2H Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 19

(ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €6,67m3P2R2-EU2T Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 20

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €43,20m2P4E4-5NRQ Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure
cèrcols ni llindes

P- 21

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €29,34m2P9G5-61SR Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de
dilatació i retracció

P- 22

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €36,51mP9V9-4ZB1 Esglaó de làmina de PVC, amb resistència a l'abrasió U4, d'una sola peça amb cantonera
reforçada i junt al davanter, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa

P- 23

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €189,53mPB12-DIY2 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella o soldadura

P- 24

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €176,58m2PB31-HAGV Reixa per a forat de forma no rectangular amb bastiment exterior amb platines d'acer inoxidable de
30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable, electrosoldat, de 2 mm de diàmetre i pas de malla
de 25 mm, fixada amb fixacions mecàniques

P- 25

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €73,05uPD55-E3O9 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 26

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €59,08uPD5T-42FO Reixa tipus barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a canal de drenatge de 100 a 200
mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 20 mm de gruix, recolzada

P- 27

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €199,00uPDK1-D001 Partida per a la connexió del tub de sortida del dipòsit de compensació piscina petita a desaigüe
general. Inclou té, vàlvula bola DN=63mm, connexió i tram de tub soterrat fins a desaigüe general.

P- 28

(CENT NORANTA-NOU EUROS)

 €74,72uPDK1-DX9O Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 29

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €641,65uPK22-E3XC Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm de
diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

P- 30

(SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.750,00paXPAX0001 Partida alçada a disposar per la Direcció de l'Obra en concepte d'imprevistos en l'enderroc i
acondicionament dels murs i zona safareigos existents.

P- 31

(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)
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uEJ6500004 Subministrament i muntatge de dipòsit dosificador amb capacitat per 120
litres i cubeta de retenció, inclosos rètols indicadors de perill i senyalització
del producte.

P- 1  €298,87

Sense descomposició 298,87 €

uEJ6500006 Subministrament i muntatge de netejafons automàtic per piscina pública de
25mts i 16,4m3/h

P- 2  €2.502,98

Sense descomposició 2.502,98 €

uEJ6500008 Subministrament i muntatge de filtre bobinat de poliester i PRFV de sorra
tipus PRAGA o equivalent de 1800mm de diàmetre, equipat amb
manòmetres, purgues d'aire i tap de buidat, per velocitat de filtració de
30m3/h/m2. D'alçada màxima 2,2mts.

P- 3  €4.259,22

Sense descomposició 4.259,22 €

uEJ6500009 Subministrament i muntatge de kit de bateria de 5 vàlvules de PVC manual
de diàmetre=160mm, incloses brides, connexions i petit material.

P- 4  €1.473,41

Sense descomposició 1.473,41 €

uEJ6500010 Subministrament i muntatge de bomba autoaspirant de 5,5kW - 230/400Vac
trifàssica, per un cabal de 135m3/h a 10m.c.a., inclòs pre-filtre, fabricada amb
rodet de bronze o noryl, eix d'acer inoxidable AISI316, tanca mecànica d'acer
inoxidable, p.p. de vàlvules associades i petit material de muntatge.

P- 5  €1.917,50

Sense descomposició 1.917,50 €

KgEJ6500011 Subministrament i col·locació de càrrega filtrant formada per vidre filtrant grau
1 (0,5-1,0mm) - amb sacs 25kgs.

P- 6  €0,90

Sense descomposició 0,90 €

KgEJ6500012 Subministrament i col·locació de càrrega filtrant formada per vidre filtrant grau
2 (0,3-3,0mm) - amb sacs de 25 kgs.

P- 7  €0,90

Sense descomposició 0,90 €

uEJ6500013 Partida per a la connexio hidràulica entre els tubs existents i els elements de
la nova instal·lació, segons plànols i esquemes constructius. Inclou tots els
treballs i materials necessaris en PVC-U, com vàlvuleria addicional, suports,
visors de líquid, descàrrega, etc. 

P- 8  €2.931,33

Sense descomposició 2.931,33 €

uEJ6500015 Subministrament i muntatge de quadre elèctric de comandament i control de
tots els nous elements, segons esquema unifilar. Amb rellotge programador,
selectors, pilots, connexió de bomba dosificadora, sensors, etc.. Inclou tots
els cablejats necessaris i postada en marxa de la instal·lació.

P- 9  €4.500,00

Sense descomposició 4.500,00 €

KgEJ6500016 Subministrament i col·locació de càrrega filtrant formada per vidre filtrant grau
3 (3,0-7,0mm) - amb sacs de 25 kgs.

P- 10  €0,90

Sense descomposició 0,90 €

uEJ6500017 Subministrament i muntatge de nou equip d'omplerta de piscina gran. Inclou
instal·lació nou equip de sondes a vas de compensació, electrovàlvula
d'omplerta DN=25, vàlvules de bola, comptador DN=15 i tot el material
necessari per anul·lar la  omplerta antiga i habilitar la nova.

P- 11  €2.225,09

Sense descomposició 2.225,09 €
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uEJ6500020 Subministrament i muntatge de kit panell de regulació Poolbravo marca
DOSIM o equivalent, format per controlador de clor, pH i temperatura, amb
sortida de pulsos i 4-20mA, sonda amperomètrica de clor lliure ECL6, sonda
de pH, sonda de temperatura, portasondes. Amb 2 bombes dosificadores
bàsiques EMEC 6l/h - digitals. Inclòs petit material de connexionat,
conduccions PTFE 6x4, injeccions, aspiracions i posta en marxa.

P- 12  €4.690,00

Sense descomposició 4.690,00 €

uEJ6500021 Subministrament i muntatge de dipòsit dosificador de 1250lts de dimensions
1130 x 1250 (ample x altura), amb cubet de retenció d'obra inclòs, accessoris
d'omplerta i buidat. Homologat segons normativa APQ-6, inclosos rètols
indicadors de perill i senyalització del producte.

P- 13  €2.900,00

Sense descomposició 2.900,00 €

uEJ6500022 Subministrament i muntatge de dutxa rentaülls d'emergència amb estructura
d'acer galvanitzat, activació manual mitjançant tirador (dutxa) i mitjançant
palanca (rentaülls), inclosa la connexió a la xarxa d'aigua potable i rètols
indicadors. 

P- 14  €469,95

Sense descomposició 469,95 €

m2P214R-8GX3 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 15  €18,27

Altres conceptes 18,27 €

m3P221C-DYZK Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 16  €8,47

Altres conceptes 8,47 €

uP221E-0001 Partida per al desmuntatge i retirada de tots els equips de filtració antics,
ubicats a l'interior de la sala de màquina, incloses canonades i elements
necessaris per alliberar l'espai necessari per a l'acondicionament de la sala.
Inclou p.p.de gestió de residus.

P- 17  €418,63

Altres conceptes 418,63 €

m3P2253-547B Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 25 cm com a màxim

P- 18  €43,88

B03J-0K8O Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens  €42,01120

Altres conceptes 1,87 €

m3P2R2-EU2H Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 19  €11,29

B2RA-28UO Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €11,28800

Altres conceptes 0,00 €

m3P2R2-EU2T Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 20  €6,67

B2RA-28V5 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €6,67000
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Altres conceptes 0,00 €

m2P4E4-5NRQ Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

P- 21  €43,20

Altres conceptes 43,20 €

m2P9G5-61SR Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat
mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció

P- 22  €29,34

Altres conceptes 29,34 €

mP9V9-4ZB1 Esglaó de làmina de PVC, amb resistència a l'abrasió U4, d'una sola peça
amb cantonera reforçada i junt al davanter, col·locat amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa

P- 23  €36,51

B091-06VH Adhesiu en dispersió aquosa  €0,59451

B9V9-0JHP Esglaó de làmina de PVC, amb resistència a l'abrasió U4, d'una sola peça
amb cantonera reforçada i junt al davanter

 €29,32500

Altres conceptes 6,59 €

mPB12-DIY2 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella o soldadura

P- 24  €189,53

B0AP-07IX Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €2,14000

BB10-0XN4 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

 €154,89000

Altres conceptes 32,50 €

m2PB31-HAGV Reixa per a forat de forma no rectangular amb bastiment exterior amb
platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable,
electrosoldat, de 2 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb
fixacions mecàniques

P- 25  €176,58

B0AP-07IX Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €4,28000

BB33-H5I9 Reixa per a forat de forma no rectangular amb bastiment exterior amb
pletines d'acer inoxidable AISI 316 de 30x5 mm i malla de filferros d'acer
inoxidable AISI 304, electrosoldada, de 2 mm de diàmetre i pas de malla de
25 mm

 €151,38000

Altres conceptes 20,92 €

uPD55-E3O9 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 26  €73,05

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €18,14040

B0DF8-0FFB Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €1,39973

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €1,52320

Altres conceptes 51,99 €

uPD5T-42FO Reixa tipus barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a canal de
drenatge de 100 a 200 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 20 mm de
gruix, recolzada

P- 27  €59,08
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BD5J-0M6U Reixa barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), per a canal de
drenatge de 100 a 200 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 20 mm de
gruix i classe A15

 €56,60000

Altres conceptes 2,48 €

uPDK1-D001 Partida per a la connexió del tub de sortida del dipòsit de compensació
piscina petita a desaigüe general. Inclou té, vàlvula bola DN=63mm, connexió
i tram de tub soterrat fins a desaigüe general.

P- 28  €199,00

Sense descomposició 199,00 €

uPDK1-DX9O Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 29  €74,72

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,23335

BDK1-0M3O Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes

 €52,21000

Altres conceptes 22,28 €

uPK22-E3XC Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions
embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de
manxa i muntat entre tubs

P- 30  €641,65

BK22-0SQK Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions per a
embridar 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa

 €595,00000

Altres conceptes 46,65 €

paXPAX0001 Partida alçada a disposar per la Direcció de l'Obra en concepte d'imprevistos
en l'enderroc i acondicionament dels murs i zona safareigos existents.

P- 31  €1.750,00

Sense descomposició 1.750,00 €



Pressupost
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Obra 01 Pressupost Millores Piscina Municipal Santa Coloma de Queralt

Capítol 01 ACONDICIONAMENT EDIFICI SALA MÀQUINES

Capítol (1) 01 DESMUNTATGE EQUIPS I ENDERROC

1 P221E-0001 u Partida per al desmuntatge i retirada de tots els equips de filtració
antics, ubicats a l'interior de la sala de màquina, incloses canonades i
elements necessaris per alliberar l'espai necessari per a
l'acondicionament de la sala. Inclou p.p.de gestió de residus. (P - 17)

418,63 1,000 418,63

2 P214R-8GX3 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 15)

18,27 38,000 694,26

3 P221C-DYZK m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat (P - 16)

8,47 15,500 131,29

4 P2R2-EU2H m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

11,29 38,000 429,02

5 P2R2-EU2T m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 20)

6,67 35,000 233,45

TOTAL Capítol (1) 01.01.01 1.906,65

Obra 01 Pressupost Millores Piscina Municipal Santa Coloma de Queralt

Capítol 01 ACONDICIONAMENT EDIFICI SALA MÀQUINES

Capítol (1) 02 FORMACIO DE PAVIMENT I DESAIGÜES

1 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat
remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció (P
- 22)

29,34 100,000 2.934,00

2 P2253-547B m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 18)

43,88 16,000 702,08

3 P9V9-4ZB1 m Esglaó de làmina de PVC, amb resistència a l'abrasió U4, d'una sola
peça amb cantonera reforçada i junt al davanter, col·locat amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa (P - 23)

36,51 4,000 146,04

4 P4E4-5NRQ m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis,
gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 21)

43,20 4,800 207,36

5 PB31-HAGV m2 Reixa per a forat de forma no rectangular amb bastiment exterior amb
platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i malla de filferros d'acer
inoxidable, electrosoldat, de 2 mm de diàmetre i pas de malla de 25
mm, fixada amb fixacions mecàniques (P - 25)

176,58 2,250 397,31

EUR
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6 PDK1-DX9O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 29)

74,72 1,000 74,72

7 PD55-E3O9 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 26)

73,05 1,000 73,05

8 PD5T-42FO u Reixa tipus barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a
canal de drenatge de 100 a 200 mm d'amplària, de 1000 mm de
llargària, 20 mm de gruix, recolzada (P - 27)

59,08 1,000 59,08

9 PDK1-D001 u Partida per a la connexió del tub de sortida del dipòsit de compensació
piscina petita a desaigüe general. Inclou té, vàlvula bola DN=63mm,
connexió i tram de tub soterrat fins a desaigüe general. (P - 28)

199,00 1,000 199,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.02 4.792,64

Obra 01 Pressupost Millores Piscina Municipal Santa Coloma de Queralt

Capítol 01 ACONDICIONAMENT EDIFICI SALA MÀQUINES

Capítol (1) 03 BARANA DE PROTECCIÓ ESCALA

1 PB12-DIY2 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella o
soldadura (P - 24)

189,53 7,000 1.326,71

TOTAL Capítol (1) 01.01.03 1.326,71

Obra 01 Pressupost Millores Piscina Municipal Santa Coloma de Queralt

Capítol 02 RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINA

Capítol (1) 01 EQUIPS DE FILTRACIÓ

1 EJ6500008 u Subministrament i muntatge de filtre bobinat de poliester i PRFV de
sorra tipus PRAGA o equivalent de 1800mm de diàmetre, equipat amb
manòmetres, purgues d'aire i tap de buidat, per velocitat de filtració de
30m3/h/m2. D'alçada màxima 2,2mts. (P - 3)

4.259,22 2,000 8.518,44

2 EJ6500009 u Subministrament i muntatge de kit de bateria de 5 vàlvules de PVC
manual de diàmetre=160mm, incloses brides, connexions i petit
material. (P - 4)

1.473,41 2,000 2.946,82

3 EJ6500012 Kg Subministrament i col·locació de càrrega filtrant formada per vidre
filtrant grau 2 (0,3-3,0mm) - amb sacs de 25 kgs. (P - 7)

0,90 2.920,000 2.628,00

4 EJ6500011 Kg Subministrament i col·locació de càrrega filtrant formada per vidre
filtrant grau 1 (0,5-1,0mm) - amb sacs 25kgs. (P - 6)

0,90 954,000 858,60

5 EJ6500016 Kg Subministrament i col·locació de càrrega filtrant formada per vidre
filtrant grau 3 (3,0-7,0mm) - amb sacs de 25 kgs. (P - 10)

0,90 1.050,000 945,00

TOTAL Capítol (1) 01.02.01 15.896,86

Obra 01 Pressupost Millores Piscina Municipal Santa Coloma de Queralt

Capítol 02 RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINA

Capítol (1) 02 EQUIPS DE BOMBAMENT

1 EJ6500010 u Subministrament i muntatge de bomba autoaspirant de 5,5kW -
230/400Vac trifàssica, per un cabal de 135m3/h a 10m.c.a., inclòs
pre-filtre, fabricada amb rodet de bronze o noryl, eix d'acer inoxidable
AISI316, tanca mecànica d'acer inoxidable, p.p. de vàlvules
associades i petit material de muntatge. (P - 5)

1.917,50 2,000 3.835,00

EUR
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TOTAL Capítol (1) 01.02.02 3.835,00

Obra 01 Pressupost Millores Piscina Municipal Santa Coloma de Queralt

Capítol 02 RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINA

Capítol (1) 03 EQUIPS DE CONTROL DE CLOR I PH

1 EJ6500020 u Subministrament i muntatge de kit panell de regulació Poolbravo
marca DOSIM o equivalent, format per controlador de clor, pH i
temperatura, amb sortida de pulsos i 4-20mA, sonda amperomètrica
de clor lliure ECL6, sonda de pH, sonda de temperatura, portasondes.
Amb 2 bombes dosificadores bàsiques EMEC 6l/h - digitals. Inclòs
petit material de connexionat, conduccions PTFE 6x4, injeccions,
aspiracions i posta en marxa. (P - 12)

4.690,00 1,000 4.690,00

2 EJ6500021 u Subministrament i muntatge de dipòsit dosificador de 1250lts de
dimensions 1130 x 1250 (ample x altura), amb cubet de retenció d'obra
inclòs, accessoris d'omplerta i buidat. Homologat segons normativa
APQ-6, inclosos rètols indicadors de perill i senyalització del producte.
(P - 13)

2.900,00 1,000 2.900,00

3 EJ6500004 u Subministrament i muntatge de dipòsit dosificador amb capacitat per
120 litres i cubeta de retenció, inclosos rètols indicadors de perill i
senyalització del producte. (P - 1)

298,87 1,000 298,87

4 EJ6500022 u Subministrament i muntatge de dutxa rentaülls d'emergència amb
estructura d'acer galvanitzat, activació manual mitjançant tirador
(dutxa) i mitjançant palanca (rentaülls), inclosa la connexió a la xarxa
d'aigua potable i rètols indicadors.  (P - 14)

469,95 1,000 469,95

TOTAL Capítol (1) 01.02.03 8.358,82

Obra 01 Pressupost Millores Piscina Municipal Santa Coloma de Queralt

Capítol 02 RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINA

Capítol (1) 04 CONDUCCIONS I CONTROL D'OMPLERTA

1 EJ6500013 u Partida per a la connexio hidràulica entre els tubs existents i els
elements de la nova instal·lació, segons plànols i esquemes
constructius. Inclou tots els treballs i materials necessaris en PVC-U,
com vàlvuleria addicional, suports, visors de líquid, descàrrega, etc. (P
- 8)

2.931,33 1,000 2.931,33

2 EJ6500017 u Subministrament i muntatge de nou equip d'omplerta de piscina gran.
Inclou instal·lació nou equip de sondes a vas de compensació,
electrovàlvula d'omplerta DN=25, vàlvules de bola, comptador DN=15 i
tot el material necessari per anul·lar la omplerta antiga i habilitar la
nova. (P - 11)

2.225,09 1,000 2.225,09

3 PK22-E3XC u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions
embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim,
de manxa i muntat entre tubs (P - 30)

641,65 1,000 641,65

TOTAL Capítol (1) 01.02.04 5.798,07

Obra 01 Pressupost Millores Piscina Municipal Santa Coloma de Queralt

Capítol 02 RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINA

Capítol (1) 05 ELÈCTRIC

1 EJ6500015 u Subministrament i muntatge de quadre elèctric de comandament i
control de tots els nous elements, segons esquema unifilar. Amb

4.500,00 1,000 4.500,00

EUR
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rellotge programador, selectors, pilots, connexió de bomba
dosificadora, sensors, etc.. Inclou tots els cablejats necessaris i
postada en marxa de la instal·lació. (P - 9)

TOTAL Capítol (1) 01.02.05 4.500,00

Obra 01 Pressupost Millores Piscina Municipal Santa Coloma de Queralt

Capítol 02 RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINA

Capítol (1) 06 NETEJA FONS AUTOMÀTIC

1 EJ6500006 u Subministrament i muntatge de netejafons automàtic per piscina
pública de 25mts i 16,4m3/h (P - 2)

2.502,98 1,000 2.502,98

TOTAL Capítol (1) 01.02.06 2.502,98

Obra 01 Pressupost Millores Piscina Municipal Santa Coloma de Queralt

Capítol 03 ALTRES

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1.400,00 1,000 1.400,00

2 XPAX0001 pa Partida alçada a disposar per la Direcció de l'Obra en concepte
d'imprevistos en l'enderroc i acondicionament dels murs i zona
safareigos existents. (P - 31)

1.750,00 1,000 1.750,00

TOTAL Capítol 01.03 3.150,00

EUR



Resum de pressupost
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NIVELL 3: Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.01.01  DESMUNTATGE EQUIPS I ENDERROC 1.906,65

Capítol (1) 01.01.02  FORMACIO DE PAVIMENT I DESAIGÜES 4.792,64

Capítol (1) 01.01.03  BARANA DE PROTECCIÓ ESCALA 1.326,71

Capítol 01.01  ACONDICIONAMENT EDIFICI SALA MÀQUINES 8.026,00

Capítol (1) 01.02.01  EQUIPS DE FILTRACIÓ 15.896,86

Capítol (1) 01.02.02  EQUIPS DE BOMBAMENT 3.835,00

Capítol (1) 01.02.03  EQUIPS DE CONTROL DE CLOR I PH 8.358,82

Capítol (1) 01.02.04  CONDUCCIONS I CONTROL D'OMPLERTA 5.798,07

Capítol (1) 01.02.05  ELÈCTRIC 4.500,00

Capítol (1) 01.02.06  NETEJA FONS AUTOMÀTIC 2.502,98

Capítol 01.02  RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINA 40.891,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
48.917,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACONDICIONAMENT EDIFICI SALA MÀQUINES 8.026,00

Capítol 01.02  RENOVACIÓ EQUIPS DE TRACTAMENT PISCINA 40.891,73

Capítol 01.03  ALTRES 3.150,00

Obra 01 Pressupost Millores Piscina Municipal Santa Coloma de Quera 52.067,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
52.067,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Millores Piscina Municipal Santa Coloma de Queralt 52.067,73

52.067,73

euros



Projecte constructiu millores a la piscina municipal de Santa Coloma de Queralt

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 52.067,73

13 % Despeses Generals SOBRE 52.067,73..................................................................... 6.768,80

6 % Benefici Industrial SOBRE 52.067,73.......................................................................... 3.124,06

Subtotal 61.960,59

21 % IVA SOBRE 61.960,59............................................................................................... 13.011,72

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 74.972,31

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS )

Albert Herrero Casas                               Francesc Solé Duocastella

Eng.Camins, Canals i Ports                         Eng.Tècnic Industrial
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